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జరుగుతుంది. 

మన దేశంలో ఎన్నో భాషలున్నాయి. కొని ఇరుగు పొరుగు భాషల్లో 
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తోడ్పడాలని మా (పయత్నం. ఇదే మా ఆశయం. 
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పీర్రిక్ర 

కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి లాంటి మహా మనిషి ఆయనను “ఆధునిక 

కాలంలో అ[గగణ్యుడైన అం([ధుడు”గా భావించారు. ““(వముఖ భారతీ 

యులలో ఒకడు; లోతైన వివేచనా అంతులేని సాహనమూ అపార 
మైన శక్తిగలవాడు. అసత్యాన్ని చెండాడి, [వగతి మాగ్గాలకోసం 

పోరాడాడు,”” అని రాజాజీ ఆయనను గురించి అన్నారు. వీరేశలింగం 

వ్యక్తితృ్వమూ ఆయన సాగించిన సంఘర్షణలూ, సాధించిన విజయాలూ, 

నిరాక్షేపణీయమైన ఆయన (వడా సేవా దేశసేవా ఈ నంగహ స్వీయ 
చర్మితలో వ్యక్తమవుతున్నది. 

ఢీ నార్హ వీరేశలింగంగారిని గురించి లోగడ రచించిన (వళస్తమైన 
పుస్తకం (సాహిత్య అకాడమీ (పచురణ) చదివినవారికి నార్లవారి ఉధ్ధాటన 
లకు ఈ [గంథంలో ఆధారాలు పుష్కలంగా లభించగలవు. 

ఈ (గంథం చివరలో వీరేశలింగం గారు ఆంధుల జీవితంలోనూ, 
సామాజిక దృక్పృథంలోనూ మూడు, నాలుగు దశౌజ్దాల మీదట కలిగిన 
మార్పులను వర్ణించారు. కాని ఆ మార్పులకు తాను ఎంతగా దోహదం 
చేసినదీ ఆయన చెప్పుకోలేదు. రామలింగా రెడ్డిగారు చెప్పినట్టు “*వీరేశ 
లింగం (పముఖ నవశక నిర్మాతలలో ఒకడు కావడం వల్లనే దానిని (పతి 
బింబించ గలిగినాడు. ఆయన దాని ముద్దుబిడ్డ కనుకనే (సష్టకూడా 
కాగలిగినాడు. ఏమంక్రే, కాల (పభావాన్ని జీర్ణించుకున్నవారే (నష్టలు 
కాగలరు” 

నిజానికి వీరేశలింగం, కుళ్లిపోయిన సమాజం మీదా, కుళ్లు సంస్కారం 

మీదా ధ్వజమెత్తటానికి పూర్వం ఆ సంభానికీ సంస్కృతికీ చెందిన కుళ్లు 
లోనే జీవించాడు. ఆయన వాయువేగంతో జన సామాన్యాన్ని తోనుకుని 
ముందుకు వెళ్లి వారి పీడనలకు గురి అయి, చిట్టచివరకు వివిధ జీవిత 

రంగాలలో పురోగమనానికి మాన్గాలేవో నిరూపించగలిగాడు. సాహిత్య 
రంగంలో నహితం అయన తన కృషిని కొన్ని శతాబ్దాల [కితం ఉండిన 

పక్రియలతో (పారంభించి కాలకమాన ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యానికి 



vi పీరిర్ 

అ(గగామిగా నిలబడ్రాడు. ఆయన ఇతరులను ఒకవంక సంస్కరిన్తూనే 
మరొకవంక తనను తాను సంస్కరించుకున్నాడు. 
శ నార్ల అన్నట్లు వీరేశలింగం “ఆదర్శ దృక్పృథంగల కార్యవాది”. 

ఆయన తనకు ఎదురైన (పతి సాంఘిక దురన్యాయాన్నీ ఎదుర్కోవటమే 
గాక, దీక్షగా అలాంటి లోపాలను కని పెట్టుకుని వెతకటమేగాక, తన 

అనుచరుల వర్తన నిర్దుష్టంగా ఉండాలని పట్టుబట్టి, వారి స్థాలిత్యాలను 
ప్మీవంగా విమర్శించేవాడు. ఈ విషయంలో ఆయనకూ, గాంధీజీకి కొంత 
పోలిక ఉన్నది. 

వెనుకకు తిరిగి చూసుకుంటే, ఇంత గొప్పవాడికి రాజకీయ పరిజ్ఞానం 
లేకపోవడం ఒక కళంకమేమో ననిపిస్తుంది. కాని ఆయన కాలంలో రాజి 
కీయాలు చాలావరకు దౌర్జన్య వాదంతోనో, నినాడాలతోనో కూడి ఉండేవి. 

నైతిక, ఆధ్యాత్మిక దృక్పథంతో కూడిన గాంధీయ రాజకీయాలు దేశంలో 
ఇంకా అవతరించలేదు. దేశాభ్యున్నతి అస్తవ్యస్తంగా జరగరాదని వీరేశ 
లింగం చెప్పిన మాట వాస్తవం. ఈనాడు మన దేశంలో స్వాతంత్య 

సమన్య పరిష్కార మైనప్పటికీ, వీరేశలింగం (పతిఘటించిన నంఘపీడ 

లన్నీ - మూఢ విశ్వాసాలూ, మతహంకారామూ, | మత 
విభేదాలూ, అధికారుల అవినీత్కీ కలవారు కేనివారిని పీడించటమూూ, వాస్తవ 
సామాజిక పురోభివృద్ధిపట్ట అలక్ష్యమూ, సంస్కృతీ శూన్యమై |వజలకు 
మేలు చేయలేని చౌకబారు సాహిత్యమూ మొదలైనవి _ ఇంకా మన 
చొతిని పీడిన్తూనే ఉన్నవి. 

వీరేశలింగాన్నీ, ఆయన ఉద్యమాలనూ పక్కకు నెట్టినది జాతీయో 

ద్యమం కావచ్చు. ఏమంటే, ఆం(ధులు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం అనంతరం 

దాకా వీరేశలింగాన్ని మరిచిపోయారు. దీక్షగా వీరేశలింగాన్ని న్మరించటం 

[ప్రారంభించిన వారు ఆంధదేశంలోని అభ్యుదయ రచయితలు. 

ఇప్పుడిపుడు ఆయన గొంతుకు తిరిగి బలం చేకూరుతున్నది. దేశం 

ముందుకు రావాలంపే ఆయన దృక్పథాలు మళ్లీ అమలులోకి రావాలి. 
అసంఖ్యాక మెన వీరేశలింగం రచనలలో ఆయన స్వీయ చర్మితకు ఒక 

విశిష్ట అ ఉన్నది. ఈ (గంథమే లేకపోతే సంఘ సముద్ధరణ కొరకు 
ఆయన చేసిన కృషి స్థానిక స్మరణలోనే ఉండిపోయేది. అందుకనే ఈ 
(గంథాన్ని ఒక విధంగా అంధుల సాంఘిక చరితి” అన్నారు. 



పీద్రిక్ర vil 

స్వీయచరిత్ర [పథమభాగం 1910 డిసెంబరులోనూ, ద్వితీయ భాగం 
1915 పపిల్లోనూ వెలువడ్డవి. తదువరి వీరేశలింగంగారు నాలుగు 
సంవత్సరాలపాటు, 1919 మే 27 దాకా, జీవించారు. అఖరుక్షణందాకా 

అయన కృషిసాగుతునే వచ్చింది. ఉదాహరణకు గిడుగు రామమూర్తి 
పంతులుగారు [పారంభించిన వ్యావహారిక భాషావాదాన్ని వీరేశలింగం గారు 
పూరిగా బలపరచి వర్తమాన ఆంధభాషా |పవర్త సమాజానికి మొదటి 
అధ్యక్షుడయినారు. నిజానికి ఆయన ఆంధ్రలోని అనేక సామాజిక, 
సొంస్కృతిక ఉద్యమాలకు “మొదటి” వాడు, అందుకే ఆయనను గురించి 
కె. -ఈశ్వరదత్తు అన్నారు: “ఆం[ధలో జీవిత్మపవాహాన్ని వీరేశలింగం 
కొత్త దారి వట్టించాడు. ఈ కృషిలో ఆయనకు మార్గదర్శకులు లేరు. 
ఆయనతో పోల్చదగిన అనుయాయులూ లేరు.” 

కొడవటిగంటి కుటుంబరావు 



[థమ భాగము 

+ బాల్య దశ 

+ విద్యార్థి దశ 

1870 మొదలు 1880 వరకు 

1880 మొదలు 1890 

ద్వితీయ భాగము 

1890 మొదలు 1900 వరకు 

(గంథకర్త దశ - 1870 - 1900 

. విశ్రాంతి దశ - 1900 మొదలు 1910 వరకు 

*. అనహాయ దశ - 1910 మొదలు 19183 వరకు 

విజ్ఞాపనము 

89 

101 

130 

147 

179 

188 



(పథమ భాగము 

1. బాల్య దశ 

భరత ఖండమునందలి పురాతనములయిన పట్టణములలో నొక్కటియయి, 

గోదావరీ తీరమందు (వసిద్దికెక్కియున్న రాజమ నాకర రతర 

యస్మత్సితామహాోర్షికమైన స్వగృహమునందు 1848, ఏపిల్ 16న 

నూర్ ర్యోదయానంత రము మూడు గడియలకు నేను జనన మొందితిని. 

మా యిల్లు రాజమహేందవరములో నున్న పెద్ద యిండ్ల లో నొకటి. 

పూర్వార్జిక మైన యంత రు గలిగీయుండుటయే కొంతవరకు 

మా హూ పూర్వులున్నత స్ట్తిలో నున న్నవారని తెలువవచ్చును. ఆ గృహమును 

కట్టించిన మా తాతగారు కి కొత కాల ము సంన్హౌ నాధిపతుల యొద్ద దివానుగా 

యుండిరి. మా పూరుులు నహితము సంస్థా నాధిపతులును, "దేశ పొండ్యా 

లును నయియుండ్5. నుయోగ్యత లేకయే పూర్వుల గొప్పత నమునుబట్టి 

తమరు గౌరవము wa భావము కలవాడను గాక పోవుటచే 

లింగముగారు మిగుల స భూడానాదులు చేసి కీర్తిబడసిన 

వారనియు చెవుటనూత మిప్పటి కథాంశ మునకు చాలియుండు 

న 

విశ్వాసము కలవాశనే యైనను, న్మ పత్రికలో దీన్హార ష్మంతులని చెప్ప 

బడిన జార నేకు లల్బాయుష్కులగుచుండుటయు, మహాధనాఢ్యులని చెప్ప 
> త్రీ పో జ బడినవారు దర్శిదులగుచుండుటయు, నంతానవంకులగుదురన్న వారు అనే 

కులు సంతాన హీనులనగుచుండుటయు, చిరకాలము సుహాసినులగుదురన్న 

కాంతలు బాలవితంతువులగుచుండుటయు, నుముహూర్తములు పెట్టుకొని 

చేసిన కార్యములు పెక్కు భగ్నములగుచుండుటయు చూచుచు వచ్చిన 

కొలదిని నాకీ జ్యోతిష విషయమున అంతకంతకు నమ్మకము తగ్గి, లోకాను 
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భవ మధికమయిన తరువాత పూర్ణముగ నశించెను. జ్యోతిశ్శాస్త్ర 
విశ్వానములేని పశ్చిమ ఖంటవాసుల వివాహములకంు, జ్యోతిశ్శాస్త్రం 

మర్యాద నత్మికమింపక చేయబడు మన వివాహములే విషయమున నధిక 

నుఖ[పదములుగా నున్నవి? 

అస్మ(త్పపితామహుని వరకు మా పూర్వులు లింగధారులయి, శం 

శెవులయియుండిరి. నా ముత్తాత గారైన చం|దమౌళిగారికి స్మార్తులలోని కన్య 

నిచ్చుట తటస్థమయినది. ఆ దంవతులకుదయించిన మత్సితామహులగు 

వీరేశలింగముగారు, వైష్ణవ మతాభిమానులైన మేనమామల (పోత్సాహము 

చేతనో, మరి యేహేతువుచేతనో లింగధారణము మాని, సంస్కారములకు 
దారి తీసిరి. వారి పేరిట వాడనగు నాకును బాల్యమునుండీయు నంస్కార 

వాసన యించుక సోకినది. 

మా తాతగారి జన్మభూమి ఏలూరు. అక్కడనే వారికి పూర్వార్జితము 

లయిన భూములును, గృహములును నుండెను. మా యింటి 'పేరునుబటి 

మా పూర్వులాదియందు నెల్లూరు మండలములోని కందుకూరు నివాసులయి 
నట్టును మహ ొమ్మదీయుల కాలములో ఉద్యోగ ధర్మమును బట్టి ఏలూరు 

నకు వచ్చినట్టును దెలియవచ్చుచున్నది. 

ఆ కాలమున కాలువల యాధారము లేనందున మాన్య క్షే(త ములు 

వానలనుకూలముగా కురియని నంవత్సర మెండవ వలసినవిగా నుండెను, 

అందుచేత భూముల యాదాయమును నమ్ముకొనుట కవకాశములేక మా 

కాతగారు రాకొశయమును బొంది, రాజమహేం[దవరమునకు వచ్చి, 

విశేష ధనార్జము చేసి రాజభవనమున దగినంత మహా సాధమును గట్టి, 

యచ్చటనే స్థిరనివాన మెర్పరచుకొనిరి, 
మరణకాలము నందాయనకు జనణయెన అక్కమ్మగారును, భార్య 

అయిన కామమ్మగారును, సరా వేంకట రత్నము గారును, 

ద్వితీయ పుతుశు సుబ్బారాయుశుగారును నుండక. గను దితీయ పృతుని 

వుతుడను. 

చిన్నతనములోనే మా తండిగారికి మేనత్త కొమారికనిచ్చి 'వివా 

హము చేసిరి. మా తాతగారి చెల్లెలు స్రీ శిశువును గని కాలము చేసి 

నందును వున్నమ్మ యనెడు ఆ చిన్నవానిని ముత్తవయగు అక్క గ్రమ్మ 
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గారున్కు మేనమామయగు మా తాతగారును పెంచి పెద్దడానిని చేస్తి మా 

తండిగారికే యిచ్చి పెండ్లి చేసిరి. ఈ దంపతులే నా జనని జనకులు. 

ఆ కాలమునందు ఎల్లవారికి య యందలి విశ్వాన య 

కము. ఎవారికే వ్యాధి వచ్చినను ముందుగా భూత వైదు; సని యింటికో, సో 

చెప్పువాని యింటికో వరుగెక్తుచుండిరి. మా తల్లి కిట్టి పచ్చి ; వ. 

మయునందున, నామె తన్నేదో దయ్యమావహించి పీడించుచున్నదని 

(భా ౦కినొంది, శుష్కించి జాధవడుచుండెనట., మా తాతగారెంద రెందరనో 

భూత వైద్యులను, మంత శాస్త్రవేత్తలను రప్పించి చికిత్స చేయించినను, 

మారణ హోవుము లెన్ని చేయించినను ఆమె కృశించుదునే తరం ల 

ఇటువంటి దుర్శల యువతి గర్భమున జనించిన వాడనగుట టచే శిశుద నలో 

హితము నేను దుర్శులుడనుగానే యుంటినట. దేహ దొరల౫మునకు 

త్ పురిటిలోనే దగ్గా కటి పట్టుకొని యిప్పటివరకును నన్ను విడువ 

బాధించుచున్నది, ఇట్లుండగా ఆరు నెలల (పాయమహుశు నాకు వ టకదు 

వచ్చినది. అపుశెల్ల వారును నా జీవితము చెన నిరాశ చేసికొని నరట. కన్నులు 

మూతపడగా న నొకదిన మెల్ల, కాలు చేయి సహితమాడంపక,, (2 (వతిమ 
వ్ నుంటినట. ఇటువంటి పనికిమాలిన దుర్చలమానవుని చేత గూడ 

౦త పని చేయింవవచ్చునని చూపుటకు కాద్ రోలును పతయ నరుడు నన్ను 

వ. నిలువ నను[గహించెను. 

నాకు నాలుగేండ్ర [(వాయమప్తు శు మాతండిగారు కాకనాడలో 

వదించుట సంభదించినది. నాకు నా తండ్రిగారి కంయ పెద త 

గారి వద్దనే చనువెక్కువ. అందుచేత నా కవ్తుడు ఏతృవియోగ దుఃఖము 
మననున నాటలేదు. మా తండ్గారి యుత్తర కియలయి 

మేనముందరమును కాకినాడ విశచి రాజమహేంద్రవరము చేకతిమి. 

Cc 

సళ్ళ 

౭ (1 శ్ tJ (5 
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సహితముగా బాలరామాయణమును, అమరనిఘంటువును చదివించిరి. అటు 

తరువాత వాచకమును, [వాతయుగాక, రుక్మిణీ కల్యాణమును, సుమతీ 

శతకమును, కృష్ణశతకమున్కు ఆంధ నామ సంగహమును రోకటి 

పాటుగా వల్లెవేయించిరి. 

ఇంతటితో తెలుగు చదువు పూర్తియైనదని, మావారు నన్ను బడి 
మానిపించి, రాజకీయోద్యోగమునకు కావలిసిన వనిని నేర్చుకొనుటతై 
(apprenticeship) తాలూకా కచేరీలో నున్న మా బంధువులగు పోతరాజు 
రఘురామయ్యగారి వద్ద నన్నొప్పగించిరి. నేను పతిదినము మా వీథి 
చివరనున్న తాలూకా కచేరీకి పోయి, ఆయన చెప్పిన పని చేయుచుంట్ని. 

ఈ విధముగా నంవత్సరమో, రెండు సంవత్సరములో వ్యర్థమెనవి. ఆ 
కాలమున పరీక్షలు లేనందున దొరతనము వారి కొలువునపేక్షించువారు 
రాజకీయ కార్యస్థానములకు పోయి, వని నేర్చుకొనుచు, అధికారుల ననున 
రించి తిరుగుచుండువారు. రాజ్య నిర్వహణ భారమును తూర్పిండియా 

నంఘము వారినుంచి తప్పించి (శీ మహారాజ్ఞిగా రే (విక్టోరియా) న్వయముగా 
వహించిన తరువాత దేశ భాషలలోనూ, ఇంగ్లీషు భాషలోనూ సామాన్య 
పరీక్షలును, విశేష పరీక్షలును కొన్ని వర్పరుపబడినవి. 

1860 వ సంవత్సరమున మావారు నన్ను దొరతనము వారి 

మండల పాఠశాలకు ఇంగ్లీషు నేర్చుకొనుటకయి పంపిరి. (బాహ్మణాచారాను 
సారముగ ఏడవ యెటనే నాకువనయనము జరిగినది. ఆది మొదలుకొని 
తికాలముల యందును సంధ్యావందనము చేయుచు, గాయితి నెంతో 

[శ్రద్ధతో జపించుచుంటిని. అప్పుడప్పుడు సాయంకాలముల గోదావరికి 

బోయి అస్తమించు నూర్యున కర (పదానముచేసి నంధ్యవార్చి, ([వదోష 
కాలమున మార్కండేయస్వామి ఆలయమునకును, వేణుగోపాలస్వామి 

ఆలయమునకును బోయి వచ్చుచుందును. వీకాదశినాటి రాతి (పొద్దు 

పోయినదాక మేలుకొనుటయే గాక, ఒక సంవత్సరము శివరాత్రినాడు 
జొగారము నహితము చేసితిని. 

ఇంట రఘువంశములో నయిదు సర్గలు చదివియుండుట చేతను, 

పురాణముల యర్థము వినుచు వచ్చుట చేతను, కొంచెమర్ధజ్టానము కల 

వాడనయి మా యింటనున్న పాత తాటాకుల పుస్తకములను తీసి 
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వదువ నారంభించితిని. బుషులవలి తవస్సు చేసి మహిమలు నంపాదింవ 

నలెనని పలుమారు నాకు బుద్ధి పుట్టు చుండును. నె నింగ్లీషు ఆరంభించుటకు 

ముందే నాకు ఛాందన వృత్తి బలీయ నారంభించినది. నేను భక్తుడనగు 

చున్నాడనని నా తల్లి మొదలైనవారు నన్ను Es we 

ఆ శాపమునంనో నాకు దేహబల మెంత తక్కువగా నుండెనో బుద్ధి 

బలమంత ఎక్కువగా నుండెనని చెప్ప వచ్చును. నాకా పిన్న వయనున్ 

గల గహణ ధారణాశక్తుల సాధారణమైనవి. అష. వానివలన 
కొంతవరకు నష్టమే కలిగినదని చెప్పవచ్చును, 
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రెండవ అర్ధ సంవత్సరమునందే నేను పాఠశాలలో |వవేశించినాను. 

నంవత్సరా౦త మగునప్పటికి తోడి బాలురందరిని మించి మా తరగతిలో 
మొదటి బహుమానమును పొందితిని. అప్పట్నుండి కడవరకును నేను 
పాఠశాలలో బహుమతి పొందని తరగతి లేదు. రెండవ తరగతిలో చదువు 
నప్పటిశకే నాకు తెలుగు పుస్తకముల యందభిలాష హెచ్చినది. పాఠశాలకు 
see కాలము తప్ప మిగిలిన కాలమంతయు మా యింటగ్ల తాటాకు 

పుస్తకములనే చదువుచుండసాగితిని. నా తల్లియు ముత్తవ తల్లియు 
నన్ను మందలించి, కార్యము గానక, మా కంటి నమీపముననే వాసము 

చేయు మా యుపాధ్యాయుని యొద్దకు బోయి, నేనింట ఇంగ్లీషు పుస్తకములే 

ముట్టలేదనియు, నన్ను దండింపవలయు ననియు వేడుకొనిరి. నేనునా 

తరగతిలో [వతి పాఠమునందు మొదటివాడనుగాన్తోో రెండవ వాడను 
గానో యుందునని చెప్పి ఆయన వారిని పంపివేసెను. 

ఏకనంధా, ద్వినంధా (గాహులకుండు బుద్ధి విశేషము కొంత కల 

వాడనగుట చేత, నేనింటి నుండి పాఠశాలకు బోవుచు దారిలో పాఠమును 
చూచినంత మాత్రముననే తప్పులు లేక అప్పగింప శక్తుడనగు చుంటిని. నా 
(పతిభా విశేషమే నాకశద్ధను, సోమరితనమును నేర్చి కొంతవరకు నన్ను 
చెరిచినది. చదివిన చదువు దృఢముగా మనన్సునకు పట్టక కొన్ని దినము 

లకు మరల మొదటికి వచ్చుచుండువాడను. సోమరిగానుండు నూక్ష్ముబుద్ధి 

కంట్కు నిరంతరము పొాటువడుచు, అనలనుడుగా నుండు మంద బుద్ధియే 

లోకమునకునుు తనకును మేలు చేయగల వాడగును. 
-ఈ కాలములో నాకు పురాణములు చదువు పిచ్చి ముదరజొచ్చెను. 

నే నెప్పుడు తపస్సునకు పూనుదునా, ఎప్పుడు మహిమలను పొందుదునా 
అని తహ తహ వడుచుందును. మూఢులయిన నా యీడు బాలురలో 
నేనేమో తెలిసిన వాడనయినట్టు పరిగణింపబడుచుంటిని. నా |భమలో 
పడినవారు నా సహపాఠులు నా కంట వయసున పెద్దవారు. తపో 

మహిమ యొక్క [పాశన్త్యమును వారికి బోధించి, హిమవత్పర్వతము మీద 
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తవన్సు చేయునట్టు పథక మేర్పరచ్వి వారిని ముగ్గుకని (వయాణము 
చేసితిని. ,పయాణమెప్పుడని వారే నన్ను త్వరపెట్ట మొదలుపెట్టిరి. 
దూరదేశ యాతకు సాహనము చేయలేక జాగుసేయ నాగితిని. ఒక నాటి 
సాయంకాలము వారిలో నిరువురు నా యొద్దకు వచ్చి, రేపే వయాణమని 

చెప్పిరి. నేను రాజొలనంటిని. వారు నాతో మరల మాటాడక, ఉత్తరాఖి 

ముఖులై వెడలిరి. సాయంకాలము వేళకు వారింటికి రాకపోగా బంధువులు 

వెదకనారంభించి మూడవ అతనిని ప్శాపరము వద్ద పట్టుకొని ఇంటికీ 

తెచ్చిరి. విజయనగరము వరకును పోయిన తరువాత రెండవ అతడు 

మొదటి యతనితో తగవులాడి, మురుగులమ్ముకొని ఇంటికి తిరిగి వచ్చెను. 
మొదట్ యాతడు వెండీ మొల్మతాడమ్ముకొని జగన్నాధము వరకు బోయి, 
యాత చేసికొని మరలి వచ్చెను. 

నా తల్లియు, పెవతండిగారును కలిసి ఆలోచించి మా పట్టణము 
నకు రెండు మైళ్ల దూరములో నున్న కాతేరు అను [గామమందున్న అద్దంకి 
వారి పడుచును నాకు వివాహము చేయుటకయి ఏర్పాటు చేసిరి. వరుడు 
వధువును వధువు వరుని చూచి తమ యిష్టము వచ్చిన వారి నేర్పరచు 
కొను స్వయంవరణ భాగ్యము హిందూదేశములోని ([బాహ్మణులకు న్వప్నా 
వస్థయందును లేదు. ఒకవేళ ముండేమైన కలుగవచ్చునేమో. మా వారెల్లరు 
ఆచారమునకు డానులు, ఆచార పిశాచమావేశించినచో వారికి దయయు, 
ధర్మమును, సత్యమును, నత్కర్మమును, సర్వమును పరిత్యాజ్యములు. 

పూర్వు లాదియందు అతి బాల్య వివాహమన్న పేరే ఎరిగియుండరు. 

అన్వొాభావికమైన యీ అతి బాల్య వివాహపీశ ఆచార పిశాచావేశ బలముచే 

వచ్చినదే గాని విధి విహితమయినది కాదు. మా వారు వివాహ నిశ్చయము 
చేయునప్పటికి పండెండేండ్ల వాడనైన నాకు వివాహోద్దేశమే తిన్నగా 
తెలియదు. నా కంటెను నాలుగేండు చిన్నదయిన నా భార్యకు మొదలె 

తెలిసియుండదు. నాకు పదమూడవయేటను, నా సహాధర్మచారిణికి 
లొమ్ముదవ యేటను బొమ్మల 'పెండ్రీవలి మా వివాహ మహోత్సవము 

నడచినది. నా పెండ్లిలో మావారే వ్యయములను తగ్గించినను బోగము 

మేళమునకగు వ్యర్థ వ్యయమును మాత్రము మానినవారు కారు. వేశ్యలు 
లేకున్న వివాహమునకు శోభయే లేదట! గౌరవమునకు భంగము 
కలుగునట ! నలుగురిలో తలవంపులట ! 
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నా భార్యకు జననీ జనకులు పెట్టిన పేరు బాపమ్మ. అయినను 
వివాహమైన తరువాత మా తల్లి ఆ పేరు మార్చి రాజ్యలక్ష్మి అని తన తల్లి 
చేరు పెట్టినది. 

నా పెండ్లి అయిన తరువాత నా పెదతండిగారి భార్యకును, నా తల్లి 

కిని తగవులాట లారంభమయినవి. ఇద్దరాడువారు ఒకచోట చేరిన చో 

శుష్క కలహములు పొడచూవక మానవు. ఇప్పటి మన దేశములో 
కనబడుచున్న కలహ (పియత్వమునకు [పథాన కారణము న్వవపమయోజన 

పరత్వము చేత దూరాలోచన మట్టుబడిన వారు తమ రమణీమణులను 
విద్యాగంధ విహీనురాండనుగా చేయుటవలన వారి నాగశ్రయించియున్న 

మౌఢ్యభూతావేశ దోషమేగాని, సహజ కోమలమైన స్త్రీ స్వభావము కాదు. 
ఈ గృహ విచ్చిదములకు నా తల్లిదే ఎక్కువ తప్పిదమని చెప్ప 

వచ్చును. శాంత న్వభావము లేనిదయి, మత్సరమే (పధానముగా, నా తల్లి, 

ఇతరులు తన్నొక మాట అన్నతోడనే తాను పది మాటలని కలహము 
బెంచుచు న్వతంత (పకృతిని చూపునదిగా నుండెను. అయినను దయార్ద్ర 

హృదయమును, పరోవకార చింతయు, నత్యశీలత యు, ధైర్యశాలిత్వమును, 

అమెకలంకారములుగా నుండెను. ఆమె గుణములలో కొన్ని నాకును పట్టు 
బడినవి. (పకృతిచేత నేనును కోపస్వభావుడనే. ఒరులు చెడుపని చేసి 
నప్పుడు నాకు కోపమాగదు. నే నప్పుడు పరుష భాషణములు సహితము 
వలుకుదును. నేనెన్నియో సార్లు మానవలెనని [పయత్నించినను నన్నీ 
యవగుణము నేటికిని. విడిచి పెట్టకున్నది. 

కుటుంబ కలహామును మాన్ని నెమ్మదిని కలిగించుటకు చరాస్థిర 

రూపమైన [దవ్యమును విభజించి నన్ను వేరు పెట్టుటకంకు ఉపాయాంతర 

మేదియు ఆయనకు (నా పెద తండికి) గోచరము కాలేదు. ఆయన 1862 
ఆగష్టు నెలలో నా భార్య మేనమామను, మరియొక బంధువును 
మాతతము పిలిపించి, భాగముల పట్టికను (వాసి నా నగపాలు నా కిచ్చి 

వేసెను. నా పాలికి వచ్చిన గృహములోనే నా జనని నాకు వేరుగ వంట 

చేసి పెట్టనారంభించెను. నా పెదతండిగారు మాకు సర్వ విధముల 

సాయము చేయుచునే యుండిరి. కన్న (పేమకంటె పెంచిన (పేమ 

ఎక్కువ గదా! రెంటి కుటుంబ కలహములంతరించి మనళశ్శాంతియు, 

నైసర్గిక ,పేమాను బంధ దృఢత్వమును మరల వర్టిలజొచ్చినవి. అవిభక్త 
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కుటుంబములలో అంతఃకలహము లుదృ్శవిల్లి సుఖభంగము కలిగినప్పుడు, 

కుటుంబ స్నేహమును మరల నెలకొల్పుటకు వేరు పడుటయే ఉతమ 

సాధనము. 

ఈ కాలమునందు నేను చేసిన అకార్య మొకటి కలడు. అది నా 

మనస్సు నెంతో కాలము బాధించుచుండెను. ఆంధ కావ్యములలో వసు 

చరితము ఉత్తమమైనదని పలువురు చెవుచువచ్చిరి. మా యింట నున్న 

తాటాకు పుస్తకములలో అది కానరాలేదు. ఏమి చేయుటకును తోచని 

వాడనయి, ఒకనాడు సాహసము చేస్తి వసుచరిితము కొనిపెట్టుమని 

నా తల్లిని దీనముగా వేడితిని. అది నా పాఠ్య వుస్తకము కాదని యెకిగి 
ఆమె నా కోరికను నిరాకరించెను. అంతటితో నిరాశ చెందక, ఎలాగున 

నైనాను వనుచర్మితము కొనవలెనని నిశ్చయించుకొంజిని. ఆ పుస్తకము 

వెల నాలుగు రూపాయల ఎనిమిదణాలు. నా చేత ఎనిమిదణాల కంక 

క్కువగా లేవు. నా యొద్ద నున్న ఎనిమిదణాలును వున్తక వికేత చేత 
పెట్టి, [పతి మానమును ఎనిమిదణాలిచ్చు పద్ధతి మీద పుస్తకమును చదువ 
వలెనని నా కొక దురాలోచన తోచినది. నెల నెలకు ఎనిమిదణాల 
చొవున ఇచ్చుటకు నహితము నా కప్పుడు శ క్తిలేదు. కాబట్టి పతిదినమును 
భోజనముచేసి పాఠశాలకు పోవుచున్నట్టు నటించుచు, ఎక్కడనో కూరు 
చుండి సాయంకాలమింటికి వచ్చుటకును, పాఠశాల జీతము నిమిత్త మిచ్చెడి 
ఎనిమిదణాలు పుస్తకము నిమిత్తము వ్యయ పెట్టుటకును నిశ్చయింబతిని, 

పుస్తక పఠనాభిలాష నన్ను అవివేకిని చేయగా, నను వెంటనే వుస్తక విక్రేత 
కడశకేగి నా వాంఛను తెలిపితిని, నా అతి లాలసత్వమును కనికరించి, 

పుస్తకము వెల తీరువరుకును తన వికయశాలలోనే నేను కూరుచుండి 

దానిని చదువుకొనుచుండునట్లు ఆయాపణకుడు (పుస్తక విక్రేత) అంగీక 

రించెను. వంచనము చిరకాలము దాగి యుండదు. నేను పాఠశాలకు 

పోకుండుట రెండవ నెలలోనే నా తల్లికి తెలిసినది. అప్పుడామె నన్ను 
మందలించి, అడిగిన తోడనే సత్యము చెప్పినందుకును, జీతమును కొని 
పోయి మధురాహారములకు గాక పుస్తకమునకు వ్యయ పెట్టినందుకును 

కొంత సంతోషించి, మిగత సొమ్మిచ్చి, నన్ను మరల పాఠశాలకంపెను. 

ఈ పని జరిగిన కొద్ది కాలమునకే నాకు వ్యాధి అరంభమయినదె. 

వ్యాధి అంతకంతకు వృద్ధినొంద సాగినది. శైశ వమునుండి ఉండిన దగ్గు 

2, 

J 



10 స్వీయచరిత సం గహము 

నకు తోడుగా అజీర్ణ అతిసార రోగములు నన్నాశ్రయించినవి. ఇంగ్లీషు 
వెద్యులును, తెలుగు వైద్యులును బహు మానములు నాకనేక జొషధము 
లిచ్చిరి గాని, రోగ మించుకయు నివారణ కాలేదు. రక్ష మాంసములు 
హరించిపోయి శల్యావశిషుడ నైతిని. ఒకరి తరువాత నొకరుగా వైద్యు 
లందరు నన్ను చేయివిడ్చిరి. ఈ (పకారముగా 1868 నంవత్సరాంతము 
నుండి 1864 :“ంవత్సరాంతమువరకు నేను మరణ జీవితముల మధ్య 
నూగులాడుచుంటిని, ఘనవైద్యులు నన్ను విడిచి పెట్టిన తరువాత, ఒక 
వద్య శిఖామణి నాకు కూరగాయ వైద్యము చేయుచు వచ్చెను. తుడ 
కాయన వైద్యము చేతనే స్వాస్థ్యము కలిగినది. 

1865 వేనవికాలవు సెలవులైన తరువాత పాఠశాల యందావరకు 
విడిచిపెట్టిన మూడవ తరగతిలోనే నేను మరల (వవేశీంచితిని. ఆరు 
మానములే ఆ తరగతిలో చదివినను సంవత్చ్సరాంత మందు జరిగిన పరీక్షలో 
నేనే మొదటివాడనైతిని. అందుచేత పయి నంవత్పరమంతయు. నాకు 
జీతము లేకుండ విద్య చెప్పునప్లేర్చాటు చేసిరి. ఆ సంవత్సరము మొదలు 
కొని పాఠశాలలో చదువుకొన్నంత కాలమును నేను చదువు నిమిత్తము 
జీత మియ్యవలసిన యావశ్యకమే లేకపోయెను. 

నేను నాల్గవ తరగతిలో చదువుచున్న కాలములో ఒకనాడు 
మధ్యాహ్న కాలమున మా మండల న్యాయాధిపతియైన హె్యనీ్ మారీను 
దొరగారు పాఠశాలను చూచుటకయి వచ్చి, పాఠశాలలోని బాలురలోనెల్ద 
స్మ్యతృవర్తనము గలవారి పేరు [వాయవలసినదని విద్యారుల కందరికిని 
కాగితపు ముక్కల నిప్పించిరి. ఇతరులతో నాలోచించుటకు వారి కప్ప 
డవకాశము లేదు. అందుచేత బాలురందరును ఎవరికితోచిన పేరులు 
వారు (వాసియియ్యగా, ఆ కాగితపు ముక్కలన్నిటిని చదివినప్పుడు అధిక 
నంఖ్య గల బాలురు నా పేరు [వాసినప్టేర్పడెను. సద్వర్తనము కొరకై 
ఒక బహుమానము నియ్యదలచుకొని దొరగారిట్టు పేరులు |వాయించిరి. ఆ 
బహుమానము నాకే వచ్చినదని చెప్పనక్కర యుండదు. ఆ దొరగారు 
ఐదు రూపాయల పుస్తకములు నన్ను కోరుకోమన్నప్పుడు, పై తరగతికి 
కావలసిన పుస్తకములను నిఘంటువు నొకదానిని కోరుకొంటిని. ఆ 

నిఘంటువు పై దొరగారు న్వహస్తముతో [వాసిన [వాతను చూచుకొన్నపు 
డెల్లను నాకు నంతోషము కలుగుచుండును. నాకు బహుమానములుగా 
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వచ్చిన యితర పుస్తకములన్నియు పోగొట్టుకొన్నను సద్వర్తనము నిమిత్త 
మయి బహుమానముగా నియ్యబడిన ఆ నిఘంటువు నిప్పటికి వదిలముగా 

భ|దపరచియున్నాను. 
విద్యారులు నాయందిట్టు సదభిపాయము గలవారై యుండినను ఆ. 

కాలమునరిదు నే ననత్యము నెన్నడు వలుకలేదని చెప్పడాలను. అప్పుడు 
నేనాడిన ఒక యసత్యమును గూర్చి [వాయక విడుచుట న్యాయము కాదు. 

ఆ కాలమునందు ఇరువది రూపాయలకు మించిన దొరతనమువారి 

ఉద్యోగమున కర్లులుగ చేసెడిది సామాన్య పరీక్ష ఒకటి యుండెను. ఆది 
ఇంగ్లీషును, తెలుసను, రెండు వేరు వేరు శాఖలుగ నుండెను. ఈ పరీక్ష 
యందుగాని, నర్వకళాశాల [పవేశ పరీక్షయందు గాని కృతార్థులైనగాని 
ఎవ్వరును విశేష పరీక్షలకు పోగూడదు. సామాన్య వరీజై [ప్రశ్న 

పత్రములను చూచినప్పుడవి సులభములుగా కనబడినందున నాకా పరీక్షకు 

పోవలెనని యత్యంత కుతూహలము గలిగాను. పదునెనిమిది సంవత్సర 
ములు దాటిన వారుగాని ఆ పరీక్షకు పోగూడదు. నా కప్పటికి పదునెనిమిది 

నిండలేదు. అయినను శ్మీఘముగా పరీక్షాసిద్దుడ ను కావలెనన్న బాల్య 
చాపల్యము చేత నా వయస్సు పందొమ్మిది “నంవత్సరములని కాబోలు. 

(పార్థనా షృతమున (Application) (వాసి పంపితిని. ఆ సంవత్సరమే 
నేను ఉభయభాషలలోనూ పరీక్షాసిద్ధుడనయి, ఉత్తర నర్కారులలో రెండవ 

వాడనై నిలచితిని. ఆ కాలమునందు బుద్ధి పూర్వకముగా నాడిన యనత్య 

మిది 'యొక్కటియే అని నా నమ్మకము. 
నాల్గవ తరగతిలోను సంవత్సరాంత పరీక్షయందు నే నే మొదటి 

వాడనయితిని. పరమ సంఖ్య (Maximum marks) 480 లో నాకు వచ్చినది. 
420. అప్పటి పాఠశాలా పరీక్షకులైన బవర్సు దొరగారు నా తెలివి కద్భుత 
పడి నన్ను ప్రత్యేకముగా తమ గదిలోనికి పిలిపించి చేరువను కూర్చుండ 
బెట్టుకొని, (పవేశ పరీక్షయం దేరిన తరువాత చెన్నపురికిపోయి పట్ట పరీక్ష 
వరకును చదువవలసినదని హితబోధ చేసిరి. 

1867 సం. నందు అయిదవ తరగతిలో, అనగా (వవేశ పరీక్ష. 
తరగతి యందు, నాకు చదువు సాగలేదు. మా సపెదతండిగారు రోగపడి, 
కొన్ని మానములు వ్యాధి బాధితులయి యుండి, లోకాంత రగతులయిరి. 

ఆయన వ్యాధి వలన కలిగిన మనోవ్యాధి చేతను నేను పాఠశాలకు సరిగా 
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పోవుటయు, పాఠములు చదువుటయు తటస్థింవలేదు. పాఠశాల విడిచి 
పనిలో [వవేశింపుమని మా బంధువులనేకులు నన్ను (పేరేపించిి, నా తల్లి 

చేతను చెప్పించిరి. నాకు చదువు మానుటయందెంతమాాతము ఇష్టముళేక 
పోయినను, నా తల్లి యొక్కయు, బంధువుల యొక్కయు [పేరణమువలన 

పనిలో [వవేశించుట కొడబడి, మండల న్యాయాధిపతి యగు మారీను దొర 
గారిని వని నిమిత్తమయి పోయి చూచితిని. సామాన్య పరీక్షయం దేరియున్న 
వాడనగుటచేత రాజకీయోద్యోగమునకు యోగ్యుడనయియే యుంటిని, 

మారీను దొరగారు నాకు బహుమానమిచ్చినప్పటి నుండియు నా విద్యా 

క్షేమములను గూర్చి అడిగి నన్నాదరించుచుండెడివారు. నేను పోయి 

దర్శనము చేసినప్పుడు దొరగారు నా పెదతండి మృతికి విచారించి, 

నన్నూరడించి, ఆ ఏర్పాటులో కడవటిదానిని నాకిచ్చెదనని వాగ్దానము 
చేసిరి. అప్పుడు మండల న్యాయ సభలో సిరాస్తాదారుగా నుండిన 
నారాయణప్పగారు మా శాఖవాడును, మా కుటుంబమునకు వరమాపుడును 

నయి యుండెను. ఇట్టుండ, రెండు మూడు దినములకావని పరీక్షాసిద్దుడు 

కాని మరియొకని కియ్యబడినట్టు తెలిసినది. ఇది ఎట్టయ్యెనని విచారించగా, 

సిరస్తాదారుగారు నూరు రూపాయలు పారితోషికము స్వీకరించి ఆ వని 
అతనికి వేయించినట్టు తెలియవచ్చినది. రూపాయల గాలిసోకినప్పుడు వాని 

ముందర బంధుత్వమును, మితత్వమును, సమస్తమును నెగిరిపోవలసినదే 
గదా! 

ఆ పని నాకు కాకుండుట -ఈశ్వరుడు నా మంచికే చేసెననవచ్చును. 

ఆ పనిలోనే యుండుట త టస్థించెనేని, శ్లేష్మములో వడిన యీగవలె రేయిం 
బవళ్లు బండపనిలో మునిగి కొట్టుకొనుచు, నేనెట్టి దురవస్థలో పడి 
యుందునో! 

అట్టాశాభంగము కలుగుటవలన పొడమి, ముందెప్పుడును న్యాయ 

సభలో లేఖకోద్యోగమునందు పవేశింపకుండునట్టు శవథముచేసికొని, 
మరల పాఠశాలకు పోవనారంభించితిని. ఇట్టుండగా మరియొక విచితకథ 

సంభవించి నా విద్యకు వేరు విఘ్నము నాపాదించెను. 

అప్పుడు (పధానోపాధ్యాయుడైన వైయాపురి మొదల్యారిగా రింగ్లీషు 
భాషయందు విశేష సాహిత్యములేని వారగుటచేత పరీక్షకు నిర్ణీతమైన 
ఇంగ్లీఘ పద్యకావ్యమును చక్కగా బోధించుటకు నమర్థులుగాక యుండిరి. 
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అందుచేత విద్యార్థుల లాభము నిమిత్రమాయనను అక్కడనుంచి వంపివేసి, 
సమర్థుడైన మరి యొకరిని ఆయన స్థానమునకు రప్పించుట కర్తవ్యమని 
నాకు నిశ్చితాభిపాయము కలిగినది. నా నహపాఠులైన ఇతర బాలురు 
నాతో నేకీభవించిరి. తోడనే విద్యావిచారణాధికారిగారికి పంపు నిమిత్త 
మింగ్లీషులో నొక సంఘ విజ్ఞాపనము (వాసి, దానిపైని మా తరగతిలోని 
వారిచేత [వాళ్లు చేయించి, తక్కి న తరగతిలోని వారిచేత (వాళ్లు [వాయించు 
టై నా బాల్య నఖుడును, "మా [కింది తరగతిలో చదువుకొనుచున్న 
వాడును అయిన కనపర్తి లక్ష్మయ్య గారి చేతికిచ్చి ఒక భానువారమునాడు 

పంపితిని. 

వలాగుననో ఈ విజ్ఞాపన వ్యత వార్త మా Cus 
తెలిస్కి దానిని తెచ్చి తనకిమ్మని మా తరగతిలోనే చదువుచుండిన మొండేటి 
రామచందుడను నాతనిని (పేరేచి ఒడబరిచెను. వ తామందు 
(వాలు చేసి తెచ్చునట్టు నటించి, విజ్ఞాపన వృతమును తన ఇంటిలోనికి 
తీసికొనిపోయి, దొడ్డిదారిన తిన్నగా నడచి దానిని మా [వధానోపాధ్యాయున 
కిచ్చెను. 

అ మరునాడు (పధానోపాధ్యాయుడు నాల్లవ తరగతిలోనికి పోయి 
నా మితుని గొడ్డును బాదినట్టు బాదెను. అది చూచినా మనసునకు సహించ 
రాని నిర్వదము కలిగెను. అప్పుడు నా మన స్పెట్టు పరితపించెనో వివరించు 
టకు భాష చాలదు. [పధానొపాధ్యాయుడ ట్లు నా మి|తుని కొట్టి మా తరగతి 
లోనికి వచ్చి, కోవ మాపుకొనళేక నన్ను, “బుద్ధిహీనుడా 15 అని తిప్టెను, 
చివాలున లేచి నే తరగతిని విడిచి ఆవలికి పోయుతిని. నా వెంబడి శే నా 
తరగతిలోని బాలురందరును వెలుపలికి వచ్చి, నాతో కలసి ఇండ్లకు 
పోయిరి. 

న్యాయ విషయమున నాక్కాగహము కలిగినప్పుడు నా యుదేకము 
నకును, వట్టుదలకును పరిమితి యుండదు. అవ్వుడు నేను గురువనియు, 
బంధువనియు స్నేహితుడనియు, బలయుతుడనియు చూడక. పూనిన 
కార్యమునందు దీక్షవహించి కడవరకును వనిచేయుదును. ఆ (వధానోపాొ 

ధ్యాయుని పంపివేయువరకును పని చేయవల మునని నిశ్చయించుకొంటిని, 
మా పాఠశాలలోని నహాయోపాధ్యాయులు కొందరు మమ్ము (పోత్సావా 
పరచిరి. మేము కట్టుకట్టి, మరునాటి నుండియు పాఠశాలకు పోవమానితిమి. 
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(వధానోపాధ్యాయుడు మరల బాలురను పాఠశాలకు రప్పించుటకు బహ 
(పయత్నములు చేసెను. చేసిన పయత్నములన్నియు భగ్నములయ్యెను, 

మేము మరునాడే సంఘ విజ్ఞాపన ప్మృతములను మరల సిద్ధముచేసి, 
వానిమీద అధిక సంఖ్యాకులచేత [వాళ్లు చేయించి, ఒక పతిని విద్యా విచా 
రణకర్తకు చెన్నపురికిని ఇంకొక (పతిని పాఠశాల పరీక్షకునకు విశాఖ 
పట్టణమునకును వంపితిమి. ఆ దినముననే విద్యా విచారణ కర్తయగు 
కర్నల్ వాగ్జానల్టు దొరగారికిన్తి పాఠశాలా పరీక్షకులగు [గిగ్గు దొరగారికిని 
తం|తీ వార్తలను వంపితిమి. గిగ్గుదొరగారు కొన్ని దినములలో రాజ 
మహేందవరమునకు వచ్చి మమ్మందరను పిలిపించి విచారణచేసి, 
వైయాపురి మొదల్యారి గారిని వేరొక చోటికి పంపి వేయవలసినదని పయికి 
[వాసిరి. విద్యా విచారణాధికారి వైయాపురి మొదల్యారిగారిని నరసావురము 
నకు పంపి, చెంగల్వ కుప్పుస్వామి శాస్త్రుల వారిని రాజమహేం[దవర 
మండల పాఠశాలకు (వధానోపాధ్యాయునిగా బంపిరి. అటు తరువాత 
మేమందరమును మరల పాఠశాలకు పోయి చేరితిమి. 

ఈ కాలముననే నేను కవిత్వము చెప్పుట కారంభించితిని, అప్పటి 
వరకు వ్మిగహారాధకుడనైయే యుంటిని. ఉపవాసములును, |వతములును 
భగవ।క్పీతి కరములనియే నమ్మకముండెను. కవిత్వము చెప్పుట కారంభింప 
గానే మొట్టమొదట వేణుగోపాల స్వామి మీద నొకటియు, మార్కండేయ 
స్వామి మీద నొకటియు రెండు కంద వద్య శతకములు చెప్పితిని. ఈ శతక 
ములు బాగుగలేవని ఒక మూల పారవేయుటచేత నశించిపోయినవి. 

నే నప్పుడు వేదాంతమునం దెక్కువ అభిరుచిగల వాడను. మం[త 
[ప్రభావము నందును పరమ విశ్వాసము గలవాడనై, వేలకొలది గాయితీ 
జపము చేయుటయే గాక, ఆంజనేయ మం[తమును, రామ మం[తమును 
ఉపదేశము పొంది బహు వారములు పునశ్చరణ చేసితిని. మంత మహిమ 
వలన దయ్యములు పోవునని నమ్మి, వాటిని [వత్యక్షముగ చూడవ లెనన్న 
అభిలాషతో దయ్యములు పట్టిన వన్నవారి ఇండ్ల నెలకు పోవుచు, . భూత 
వైద్యులు చేయు మంత తంత్రములనెల్ల చూచుచు, మంతవేత్తల నాశ 
యించు చుండెడివాడను, ఒక భూతమునైన చూపుడని భూత వైద్యుల 
నెందరిని వేడినను, నా కొక్కరును చూపినవారు కారు. 

ఒక భూత వైద్యుడు మాాతము నాకు దయ్యమును చూపెదనని 



విద్యార్థి దశ 15 

చెప్పి, ఓక రాతి నన్ను ఊరి వెలుపలి కొక మంరెచెట్టు వడ్డకు కొనిపోయి 

“చూసినచో నీవు జడిసికొందువు,”” అని తప్పించుకొన జూచెను. “నేను 
టెడిసికోను. నాయందనుగహించి తప్పక చూపుము అని వేడితిని, 

“నీవు భయవడక పోయినను, వభుత్వము వారివలన నాకు చిక్కు 
వచ్చును అని చెప్పి నాకాశాభంగము కలిగించి అత డు వెడలిపోయెను. 

దయ్యములు శ్మశానవాటికల యందర్భరాత్రమున సంచారము చేయు 

నని ఎల్టవారును చెప్పుటచేే వానిని చూడవలెనన్న యుత్కంఠతో అనేక 
వర్యాయములు నిశా సమయమున ఎవ్వరితోను చెప్పక శ్మశానమున 

కొంటిగాపోయి, పిశాచభయ మెంతమ్మాతమును లేక విఫల మనోరధుడనై 
తిరిగి వచ్చుచుండు వాడను. 

ఈ కాలమునందే నా పూర్ణ విశ్వానములు కొన్ని మారుట కారం 

భించెను. ఎవరి యొద్దనుండియో కేశవ చంద సేనుల వారి ఉపన్యాసములు 

కొన్ని పుచ్చుకొని చదివితిని. ఆ యువన్యానములు చదువుట వలననే 
నావరకు సత్యములని నమ్మిన కొన్ని విషయములను గూర్చి సందేహము 

కలిగెను. ఆ సమయమునందు ఆత్మూరి లక్ష్మీనరసింహముగారు బందరు 

(మచిలీపట్టణం) నుండి మా పాఠశాలకు ద్వితియోపాధ్యాయులుగా వచ్చిరి. 

వారు [బహ్మసమాజి మతసిద్ధాంత ము లప్పుడప్పుడు బోధించుచుండెడివారు. 
ఆయన (పోత్సాహము వలన ఉపయుక్తములగు విషయములు చర్చించుట 

కయి విద్యార్థులలో నొక సమాజము నేర్పరచుకొంటిమి. మేమయి 
దారుగురము లక్ష్మీనరసింహము గారి యింటి వద్దగాని మా యింటి వద్దగాని 

నమావేశ మగుచుంటిమి. ఆ కాలమునందు నలుగురొకచోట కూడి సభ 

చేయుటయే తప్పిదముగా నుండెను. మేము వీథిలో పోవునప్పుడు మమ్ము 
వేలితో చూపి, “మీటింగ వాళ్లు వీళ్లేన,రో” అని మూఢులు చెప్పుకొనుచు 

వచ్చిరి. 

ఆ యేడును నంవత్సరాంత వరీక్షలో నాకు బహుమానము వచ్చెను. 
నేనా సంవత్సరము సర్వకళాశాలా (ప్రవేశ పరీక్షకు పోయితిని గాని 
కృతార్థుడను కాలేదు. 

1869 వ నంవత్సరమునందు నన్ను మరల రోగ మ్మాశయింప, 

దగ్గును, దౌర్చల్యమును హెచ్చయ్యెను. నేనప్పుడు మంచమెక్కలేదు గాని, 
ఇంటనే యుండుచు దేహము కొంచెము న్వస్థపడినప్పుడు పద్యములు 
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చెప్పుచు నుంటిని. చిన్నప్పటినుండియు నా యూవా లెప్పుడును శక్యాశక్య 
విచారము లేక ఉన్నత పదమునకయి పొరుచుండెడివి. కావ్యములను 

చదువునపుడు మహాకవినయి ఉత్తమ కావ్యములను రచింపవలెనని కోరు 
చుంటిని. అచ్చతెనుగు కావ్యముల నొకరిద్దరే రచించిరన్సి నిరోహ్య 
కావ్యము నొక్క కవియే రచించెనసి, నిర్వచన కావ్యము నొక్క కవియే 

రచించెనని తెలిసికొంటిని. ఈ మూడు లక్షణములు నొక్కకావ్యమునందే 
మార్చి అసాధ్యమైన (కొత్త |తోవను త్రొక్కవలెనని నాకు సంకల్పము 
జినియించెను. సాధారణముగా నాకు సంకల్పము ఉదయించుటకును 

కార్యారంభమున కుద్యమించుటకును చిరకాల మంతరముండదు. లోకాను 

భవ శూన్యుడను, పాండిత్య విరహితుడను నగు నేనెక్కడ, మహో 
కావ్య రచన ఎక్కడని శంకింపక, సాహసముచేసి, “శుద్ధాం నిరోష్ట్య 
నిర్వచన నైషధి మనుపేర నల చరిత్రమును చేయబూని, నాపూనిన 
(పతిజ్ఞ నెట్లో నిర్వహించి కృతకృత్యుడను కాగలిగితిని. ఈ కాలమునందే 
“రసిక మనోరంజనము అని మిశ్ర (|పబంధమును గూడ చేయ 
నారంభించితిని. 

ఆ కాలమున చిత్రపు కామరాజుగారు మండల న్యాయ సభలో, దొర 
తనము వారి న్యాయవాది. ఆయన ఇంగ్లీషు రానివారగుటచేతృు మండల 

కర(గాహితోను తదితర గూణాధి కారులతోన్సు ఇంగ్రీషన ఉత్తర 
[పత్యుత్తరములు వాయుటకు, నెల కిరువది రూపాయలు జీతమిచ్చెద 

ననియు, [పొతఃకాలమున మూడు గంటలు తన ఇంటివద్ద పనిచేయ 

వలసినదనియు నన్ను కోరెను. ఆయన వేశ్య నుంచుకొనుట గౌరవాపహ 
మని భావించెడు పూర్వ నాగరిక కోటిలోనివాడు. నేను వేశ్యా 
విషయమున భిన్నాభిపాయము చెందిన నవనాగరిక బృందములోని 
వాడను. నేనాయన యింట వనిచేయుచున్న కాలములో ఆయన 

ఉంచుకొన్న వేశ్య వచ్చి నరనన కూర్చుండి ఆయనతో సరన సల్లాపము 

లాడుచు వచ్చెను. అది నరివడక్క మొదటి నెల జీతము పుచ్చుకోగానే నే 
పని మానివేసితిని. 

అటు తరువాత, రాజమహేందవర మండల పాఠశాలకు (పధానో 
పాధ్యాయులైన బారో దొరగారివద్దను కారాగృహముల పై అధికారి అయిన 
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కెస్టైన్ హాల్లెట్టు దొరగారి వద్దను తెలుగు చెప్పుటకు కుదిరితిని. వారిరువురి 
వలన నాకు 85 రూపాయలు వచ్చెడివి. 

1869 నం॥ న నేను పరీక్షకు పోలేదు. 1870 నం. నందు బారో 
దొరవారు (పకటించుచుండిన (0647201 Educationist అను మాన 

పత్రికను నేను తెనుగున [వాయుచుంటిని. నేను పాఠశాలలో చదువకయే 
1870 న నర్వ కళాశాలా [పవేశ పరీక్షకు పోయి కృతార్థుడనయితిని, 
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(వ వరీక్ష యందు కతార్జుగనైన కొన్ని నెలలలోనే 1871 వ్మపిల్లో 
కాబోలును నేను రాజమ హేం|దవరము నందలి దొరతనమువారి మండల 
పాఠశాలలో నెలకు 25 రూపాయల జీతము మీద సహాయోపాధ్యాయు 
డనుగా నియమింపబడితిని. అల్పకాలికమైన ఆ పనిలోనున్న కాలములో 

నేను కొన్ని తరగతులకు ఇంగ్లీఘ, లెక్కలు హిందూదేశ చరిత్రమును 
చెప్పుచుండెడివాడను. ఆ కాలమునందు నహీతము నాయడల బాలురకు 
భయభక్తులును, సహ బాధా యం గారవమునుండెను. ఏలూరి లక్ష్మీ 

నరసింహముగారు, దురిసేటి శేషగిరిరావు పంతులుగారు, వేపా న. 
పంతులుగారు మొదలైనవారు నాలుగవ తరగతిలో నావద్ద చదువుకొను 
చుండెడివారు. కృష్ణమూర్తిగారి అన్న గాశైన వెపో రామమూర్తి పంతులుగా 

రాకాలములో మా పాఠశాలలో ద్వకీయోపాధ్యాయులుగా నుండిరి. ఒక 

నాడు కృష్ణమూర్తి పంతులుగారు కొంచెమవిధేయతను గనువరవగా 

తక్షణమే ఆయనను బల్ల పై నిలువ బెట్టితిని. నాలుగైదు నిమిషములైన 

తరువాత నాతోడి యుపాధ్యాయుడొకడు వచ్చి, రహ స్యమని చెప్పి, నన్నా 

వలికి గొనిపోయి, “ఆ చిన్నవాడు రామమూర్తి పంకులుగాక తమ్ముడు 

అని చెప్పెను. “అవును నే నెరుగుదును' అని చెప్పి నా తరగతి 

లోనికి వచ్చితిని. సాయంకాల మైదు గంటలకు పాఠశాల విడిచి పెట్ట 
గానే రామమూర్తి పంతులుగారు నా యొద్దకు వచ్చి మోమాట వడక 
న్వకృత్యమును నిర్వహించినందులకు నన్న భినందించి, తమ కృతజ్ఞతను 

తెలిపిరి. కృష్ణమూర్తి పంతులుగారును నా పైన ఆదరమునే కలిగియుండి 
రనుటకు 1876 నం. న చెన్నవు9 (పెసిడెన్సీ కాలేజీలో చదువు కొనుచు, 
తమంత [వాసన లేఖలో, “నా నీవిత కాలములో మిమ్మెప్పుడు గౌరవింవ 
కుండ జొలను” అను అర్థము వచ్చునట్లు |వాసిరి. 

సేవక వృత్తి లేక స్వతంతుడనుగా నుండవచ్చునన్న యాశతో నాకు 
న్యాయవాదియై పనిచేయవలెనని కోరిక యుండెడిది. మండల పాఠశాలలో 
నా సహోపాధ్యాయుడును, బాల్యములో నా నహాధ్యాయియు, మా 
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బంధువును అగు చల్లపల్లి బావయ్య పంతులుగారు నాకు సరమమితుడుగా 

నుండెను, ఉపాధ్యాయులముగా నున్న కాలములోనే మే మిరువురము 

కలిసి చదువనారంభించి, 1871 శావణ మానములో [కిమినల్ హైయర్ 
(గేడ్ పరీక్షకు పోయితిమి. మేము లబ్ధవిజయులమెనట్టు 1872 నం. న 
రాజకీయ వ్యవహార షకికయందు (పకటింప బడినది. 

ఈ కాలమునకు నాకు భూతావేశమునందు, జ్యోతిశ్శాస్త్ర్యములోని 
ముహూర్త డొతకములందు, శకునములు మొదలైనవాని యందును 
విశ్వానము పూర్ణముగా చెడినది. నా అవిశ్వానమును లోకమునకు 
చూపుటకు అవకాశము శీఘముగానే కలిగినది. మా దొడ్డిలో నున్న 
అరటి చెట్టొకట్, కొననుండి వేయక చెట్టు మధ్యనుండి చీల్చుకొని పువ్వు 
పైకి వచ్చి, గెలవేసినది. అది అరిష్ట నూచక మనియు, వెంటనే చెట్టు 
కొట్టి వేయవలసినదనియు ఇరుగు పొరుగుల వారు బంధువులు బహు 
విధముల చెప్పిరి. వారి మాటలు చెవిని బెట్టక ఆ చెట్టక్టు యుంచితిని. 
కాయలెదిగి కూరకు అక్కరకు వచ్చిన తరువాత కాయలు కోస్తి దూట 
నిమిత్తము చెట్టు కొట్టివేయించితిని. అ నమయమునందే మా యింటి దూలము 
తోోతలో కేనె పట్టు పట్టెను. అట్టు వట్టుట అశుభ నూచకమనియు, దానిని 
తిసి వేయించి దోష వరిహారార్థము (బాహ్మణులచేతక శాంతి కర్మ చేయింప 
వలెననియు ఎల్టవారును చెప్పి, కార్యము లేదని యూరకుండీరి. 

1872 జ్యేష్ట మాసములో కోరంగియను (గామమందు గల ఇంగ్లీషు 
పాఠశాలలో నెలకు ౩0 రూపాయల జీతముగల (వధానోపాధ్యాయత్వము 
లభించినది. మంచి దినము చూసి పొమ్మని యితరులున్తు మా వారును 
నన్ను బలాతక్కారము చేసిరి. వారిని లక్ష్యము చేయక అమావాస్యనాడు 
బెలుదేరిపోయి పనిలో |వవేశించితిని. నేనక్కశనున్న కాలములో, 
విశేష పరీక్షలలో ఒకటియగు 2 వ తరగతి భాషాంతరీకరణ వరీక్ష 
(౧౯20312600, Lower Grade) ఇంగ్లీషు, తెలుగు భాషలయందు పోయి 
కృతార్గుడ నైతిని. 

నా తల్లికి పిశాచ (భమ యుండెనని చెప్పియుంటిని. కోరంగిలో 
నున్న కాలములో నహితము నా మాతకట్టి (భమము కలుగుచునే 
వచ్చెను. అక్కడివారు గొప్ప భూక వెద్యుడని ఒక యోగిని కొనివచ్చిరి. 
ఆ (బాహ్మణ యోగి మిక్కిలి కండ పుష్టి గలవాడు గడ్డమును గోళ్లును 
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పెంచినవాడు, కాలికి క[రపావాలు తొడిగి, చేత బెత్తమును పట్టి కాషాయ 
వస్త్రములు గట్టి నొసలు పెద్ద కుంకుమ బొట్టు పెట్టి మహా భయంకర 
ముగా నుండెడివాడు. గంజాయి [తాగెడువాడు. నాకు మం[ళఠములందు 
గాని దయ్యములందు గాని నమ్మకము లేకపోయినను ఆతని మా యింట 
నుంచుకొని భోజనము పెట్టెదనన్సి, నా తల్లి దేహము న్వస్థపడిన తరువాత 
మంచి బహుమానము చేసెదనని చెప్పితిని. అతడందునకొప్పుకొని మా 
యింట (పవేశించెను. [వవేశించినది మొదలుకొని అతడు సెక్కు మిషలమీద 
నా వద్దనుండి ధనము లాగజూచెను. నా తల్లి శరీరము న్వస్థపడిన 
పిమ్మటగాని నేనేమియు నియ్యని రాకరించితిని. అప్పుడతడు కన్ను ఎ|రచేసి 
నా వంక [కూరదృష్టితో చూచి కారులు (పేల నారంభించెను. నేనును 
పట్టరాని కోపము గలవాడనయి, మా పాఠశాల భటునిచేత మెడపట్టించి 
ఆ యోగీశ్వరుని వీథిలోనికి గెంటించితిని. అతడు వేరొక చోటికిపోయి, ఒక 
యింట నొక గదిపుచ్చుకొన్సి అలికి ముగ్గు బెట్టి, అందేదో యం[తము వేసి, 
[ప్రయోగము చేసి నన్ను చంపెదనని పలుకుచు, ఏదో మం[త జపము 
చేయ నారంభించెను. నా మితులు భయపడి, అతని పొదములమీద బడి 
క్షమార్పణము చేయవలసినదని నాకు హితము చెప్పిరి. నేను వారి 
మాటలను వినక పంపివేసితిని. ఆ యోగి రాతివరకును భోజనము లేక, 
చీకటిలో *హీంి” “హాం” అని కేకలు వేయుచుండెను. ఆహారము లేక 
పోవుటచేతనో న్మిదమత్తు చేతనో గంజాయి మైకము చేతనో నురి ఏ 
హేతువు చేతనో తూలి [కింద బడీపోయి తన్నెవరో (తోచినట్టు (భ్రమించి 
జడీసికొనెను. అతనికి వెంటనే భయజ్వరము వచ్చెను. మరునాటి [పాతః 
కాలమున తన్ను చూడవచ్చిన వారితో నెల్టను నేను శరభ సాళ్ళమును 
తన మీద |పయోగము చేసితిననియు, ఆ దేవత వచ్చి తన్ను [కింద 
పడవేసెననియు తన్ను శీభఘముగానే చంపుననియు ఆ యోగి చెప్ప 
సాగాను. నేను రెండు దినములు పేక్షించి యూరకుంటినిగాన్తి అతడంత 
కంతకు బలహీనుడయి నంధిలో నన్నే వలవరించుచుండినట్టు విని జాలి 
నొంది ఆకని యొద్దకు బోయి, నేనేమియు చేయలేదని నమ్మబలికి, 
అతనిని మాయింటికి కొనితెచ్చితిని. [కమ (|కమముగా అతడు యధాస్థితికి 
వచ్చుటకు నెల దినములు పట్టినది. 

1874 ఆషాడ మాసమున నేను కోరంగిలోని వనిని విడిచి, రాజ 
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హేం్యదవరమునకు నాలుగుమైళ్ల దూరములో నున్న ధవళీశ్వరమునందు 
ఇ పాఠశాలలో నెలకు రు. 44 జీతము గల (పథానోపాధ్యాయ 
త్వమునందు (ప్రవేంచిలం. ఇక్కడనున్న కాలములో కొక్కొండ వేరకట 
రత్నము పంతులవారు స్త్రీల విద్యకు (పతికూలముగా “ఆంధభాషా నంజీ 

వని* లో [వాయుచుండగా, నేను వారి వాదమును ఖండించుచు, స్త్రీల విద్య 
కనుకూలముగా “పురుషార్థ |వదాయిని” కి వాయుచుంటిని. 

1875 సం. న నేను నంక్షేవలేఖన (Precis Writing) పరీక్షయందు 
ఇంగ్రీషున కృతార్థుడ నైతిని. ఈ పరీక్ష నిమిత్తము నేను రాజమహేందవర 
మునకు పోయి యుండినప్పుడే నా కచ్చటి రాజకీయ శాస్తం పాఠశాలాధ్యక్షు 
లగు మెట్కాఫు దొరగారితోడి [వథను పరిచయము కలిగినది. నంక్షేప 
లేఖన పరీక్ష యందు కృతార్థుడ నగుటచేత నేను (SUb-Mmagistrate) పద 
మునకు అర్హుడ నైతిని. వ్యావప శరకోన్నత పద పరీక్ష (Civil Higher 

Grade) యందు కృతార్ధుడ నైన యెడల, మొదటి తరగతి న్యాయవాదిత్వ 

మునకు, S॥b-॥dg౭ పదమునకు కూడ అర్హుడనయుందును. నా మిత్రులైన 

న్యాయవాదులు కొందరు తమ పనిలో నిజమైన స్వతంతత లేదనియు, 

అందు న్యాయముగా (ప్రవర్తించి ధనారనము చేయుట అసాధ్యమనియు 
చెప్పినందున రోత పుట్టి మానుకొంటిని. 

నా యూహలను లోకమునకు వెలడించుటకు స్వకీయమైన పత్రిక 
ఒకటి యుండుట యుక్తమని భావించి, 1874 అశ్వయుజ మానమునుండి 
“వివేక వర్ధని” అను నామముతో నాలుగు పెద్ద పుటలు గల ఒక చిన్న 
మాన పత్రికను తెలుగున [వకటింప నారంభించితిని. ఈ ప్మతికా వకటనము 
నందు నా యుద్దేశములు భాషాభివృద్ధియు, చభాల్వృద్దియు ముఖ్యముగా 

రెండు. భాషాభివృద్ధి మార్గము తెలుగులో మృదువైన నులభ శైలిని నలక్షణ 
మైన వచనరచన చేయుట. దేశాభివృద్ధి మార్గము జనులకు గల దురాచార 

దుర్వర్తనముల బాపియు, వృద్ధి పద్ధతులను. జూపియు, వారి నధిక నీతి 

మంతులనుగా జేసి, దేశమున్నత స్థితికి దెచ్చుటకయి, విద్యావిషయమునను, 

వ్యవహార విషయమునకు, కులాచార విషయమునకు, నీతి విషయము 
నకు, మత విషయమునను నానా ముఖముల కృషి చేయవలయుననియే 

కాని ఒక్క రాజ్యాంగ విషయములయందే వనిచేయుట నా యుద్దేశ్యము 

కాదు. మానవ దేహములోని కరచరణాది సమస్త అవయవములును యధా 
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[ప్రమాణముగా పెరుగుటయే వృద్ధికాని, ఒక్క తలయో, కాలో అత్యధిక 
ముగా పెరుగుట వృద్దికాక, రోగమయినష్టే దేశ విషయములో కూడ 
జనులు నీతిమత కులాచారాదులయిన సమస్తాంగముల యందును సమాన 
ముగా నభ్యున్నతి నొందుటయే వృద్ది. 

ఆ కాలమునందు రాజకీయోద్యోగులలో లంచములు పుచ్చుకొనుట 
సర్వసాధారణము. లంచము తప్పుగాక ఉద్యోగ ధర్మమనియె ఎల్డవారి 
నమ్మకము. రాజకీయోద్యోగులలో ఈ య్యకమమును మాన్పబూనుట మా 
వథతికోద్దేశములలో నొకటి. లంచము లిచ్చెడు జనులలోనూ, పుచ్చుకొనెడి 
అధికారులలోను నీతి గౌరవము వర్ణిల్లక లంచములడగవు. కాబట్టి జను 
లలో నీతి మానములను వృద్ధిచేయుట ఇంకొక యుద్దేశము. వేశ్యా 
గమనాదులు దురాచారములని భావింపకుండనంత వరకు నీతి యెట్లు వర్ధిల్ల 
గలుగును ? కాబట్టీ కులాచారములను చక్కబరచుట మరి యొక 
యుద్దేశము. తులసీ రుదాక్షమాలాది భాగ్య చిహ్నాములకంకు స్మత్చ 
వర్తనము మతమున కధికావశ్యకమని జనులలో విశ్వానము కుదురు 
వరకును మతము దురాచార నివారకము కానేరదు. కాబట్టి పరిశుద్ధ మత 
సిద్ధాంతములను బోధించుట వేరొక ఉద్దేశము. ఇట్టి నదుద్దేశములతో 
మా 6వివెకవర్ధని వెలువడినది. 

లంచములు తగవన్న రాజకీయోద్యోగులకు కోపము వేశ్యానంగ మము 
తగదన్న శృంగారనాయకులకు కోపము: పూర్వాచారము మార్చుకోవలె 
నన్న పామర జనులకు కోపము : నీతి మాలిన బాహ్య వేషములు మత 
విరుద్ధములన్న ఆచార్య వురుషులకు కోపము; పతతికో ద్దేశము నిర్వహింప 
వలసినచో ఇన్ని కోవములను నరకు చేయకుండవలెను. 

స్త్రీ విద్యను గూర్చి పుత్రికా ముఖమున మాటల పోరాటము జరుగు 
చుండగా దాని వానన ధవళేశ్వరమునకు సోకి ఆ వాదమును ఫలోన్ముఖ 
మునకు తెచ్చినది. అక్కడి [పముఖులకనేకులకు బాలికలకు విద్య అవశ్యక 
మన్న నిశ్చయము కలిగెను. [వముఖులంవరు చందాలు వేసికొని, 1874 
సెపైంబరులో బాలికా పాఠశాలను సాపించిరి. ఆ పాఠశాల తరువాత @ 
సానిక సంఘమువారి నంరక్షణకు పాతమయి ఇప్పటికిని అవిచ్చి @ 

న్నముగా జరుగుచున్నది. పురుషులలో సహితము విద్య అత్యల్పముగా 
నున్న ఆ కాలములో ఒక చిన్న [గామములోనివారు చందాలు వేసికొని 
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పాఠశాలను స్థాపించిరనుట వింతగాను తోచవచ్చును. సత్కృత్య [(పభా 
వము తలచినప్పుడ సాధ్య మేదియు లేదు. 

అధికార ధూర్వహులయిన వారి దృుష్పవర్తనములను వెల్లడి చేయుచు 

వచ్చుటచేత నాకు విరోధులంతకంతకు నెక్కువ కాజొచ్చిరి. ఆ కాలము 
నందు వేశ్యా ప్రియుల సంఖ్య మేరమీరి యుండెను. న్యాయాధివత్యము 
మొదలగు మహోన్నత పదనలయందున్న వారందరు వేశ్యాదర పరా 
యణులయి యుండిరి. ఆ అధికారుల ఇండ్లకు న్వకార్యార్థము పోయినప్పుడు 
వేశ్యల నుంచుకొన్నవారి కెక్కువ గౌరవము, ఉంచుకోని వారికి తక్కువ 
గౌరవము. న్యాయ సభలలో నహితము వారకాంత వల్టభులైన న్యాయ 
వాదుల వాదములందాదరము, కేవల కుల కాంతావల్టభుకైన న్యాయవాదుల 
వాదమునందనాదరము! అందుచేత |వభు సన్మానముచే ధనార్థ్హనము 
చేయ నపేక్షించిన న్యాయవాదులు అనేకులు వేశ్యలను చేరదీయవలసిన 
వారయిరి. మా రాజమహేందవరములో నున్న వేశ్యలు చాలకపోగా, 
రామచందవురము మొదలైన (గామములనుండి [కొత్త వేశ్యలు రప్పింప 
బడిరి. 

ఆ కాలమునందు రాజమహేం(దవరములో పాఠశాల అనగా వేశ్యల 
చదువుకోన మనియే అర్థము. శుద్ధ (శోత్రియులు సహితము అధికారుల 
మెప్పునకయి యీ వేశ్యల హీఠశాలలకు నెలకయిదులు, పదులు 
రూపాయలు చందా లిచ్చుచుండిరి. బోగము మేళములు నాయుడిగారి 
మేళము, పంతులుగారి మేళము, శాస్తింగారి మేళము అని పిలువబడు 

చుండెను. ఎవరి ఇంటనైన శుభకార్యము వచ్చిన వక్షమున ఈ [వముఖులు 
తమ తమ మేళములను పెట్టవలసినదని నందేశములు బంవుచుండిరి. ఇట్టి 

బలవంతులక(పియముగా ఈ దుర్వ్యావారమును గూర్చి వలుమారు వాయ 
వలసి వచ్చినది. కొన్ని నమయములయందు [(వముఖులు దురా|గ హావేశ 
పరులయ్యి షక్కను కొనవలదని చందాదారులకు చెప్పియు, దూషణోక్తులు 

పలికియు, నన్నేమో చేసెదమనియు చేయించెదమనియు బెదరించియు 
నన్ను నా పూనికనుండి మరపింపజూచిరి. కాని వారి కోరికలు నఫలము 
లయినవి కావు. వేశ్యల పాఠశాల లన్నియు అల్పకాలములోనే తీసివేయ 
బడినవి. పొరుగూళ్ళనుండి వచ్చిన వేశ్యలు మరల న్వగామములకు 
పోవలసిన వారయిరి. 
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ఇట్టు దుర్చలునిచే నడ పబడినదయ్యు ధర్మమే కడపట జయమొంది 
నను వేశ్యావలంబులకు నా పయిని కలిగిన కోవమంత' శీఘముగా పోలేదు. 
అప్పుడు నాకు ఎవరి కోవమును గణనచేయ నక్కరలేని స్వతంత స్థితి 
యందుండవలెనన్న చింత దృఢముగా కలిగను. ఉపాధ్యాయత్యమును 
సహితము విడిచి వుతికను నిర్వహించుచు [గంథకర్తను కావలెనన్న 
బుద్ధి నాకప్పుడుదయించెను. 

వ్యతికాధివత్యమున స్వతంత జీవనము చేయదగినంత ధనాగమము 
కలుగునని నా కెప్పుడును నమ్మకము లేదు. నా [గంథములను వఃతికా 
విలేఖరులు మొదలయిన వారు శ్లాఘించుటచేతను, నేను రచించిన 
పుస్తకములను బహు పాఠశాలలలో పాఠ్యపున్తకములనుగా పెట్టుటచేతను, 
(గంథకర్తృత్వము వలన స్వతంత్ర జీవనోపాయము కలుగునన్న ' 
ధైర్యము కలిగినది. నా వ్యాకరణము వలన రెండు మూడు మానములలో 
ఇన్నూరు [200] రూపాయలు వచ్చినవి. నా “నీతిచందిక విగహ 
తంత్రము” ల వలన వేయి రూపాయలు వచ్చినవి. 

పషతికా (పకటనమునకున్కు (గంథ ముదణమునకును వలయు 
ముదా యంత్రమును నెలకొల్పవలెనన్న అభిలాష నాకు విశేషముగా 
నుండెను. ధవళేశ్వరములో నుండగా, మున్నూట యేబది [350] 

రూపాయల చొప్పున ఆరు భాగములు వేసికొని ముదా యంత్రమును 
రాజమహేందవరమున టవతిష్టింపవలెనని (పయత్నించితిమి. భాగస్తు 
లేర్పడిన తరువాత వేనవికాలపు సెలవులలో నేనొకసారి చెన్నపట్టణమునకు 
పోయితిని. బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులవారు మొదలైన పండితులు 
నన్ను మిక్కిలి ఆదరించిరి. పచ్చప్పగారి శాన పాఠశాలలో తెలుగు 
పండితుడుగానున్న  కార్మంచి నుబ్బరాయలు నాయుడుగారు, నాకు 

చెన్నవురిలో కావలసినవన్నియు కొని వంపుచుండుటకు వాగ్దానము చేసిరి. 
నేను ధవళేశ్వరములోని ఉపాధ్యాయత్వమును మానుకొని 1876 సంవత్స 
రారంభమున స్వస్థలమగు రాజమహేం[దవరమున |పవేశించితిని. . 

అక్షరములు రాగానే వ్ఫిల్ నెలమధ్యనుండి పని మొదలు “పెట్టి, 
మా ఇంటనే నెలకొల్పబడిన ముదా యం[తమునందే “వివేక వర్ధని” 
ముదింవనారంభించితిమి. మేమనుకొన్నట్టుగా ముదా యంతమునకు 
లాభము రాలేదు. వచ్చిన ఆదాయమును, వివేకవర్ధనికి వచ్చిన చందాల 
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మొత్తమును కలిపినను పనివాం[డ జీతములకే చాలియు చాలక యుండెను. 
నరసాపురములో నా మితులగు మీర్ ఘజాయుతల్లీఖాన్ సాహెబుగారు 
“విద్యన్మనో హారిణి” అను తెలుగు మాన పత్రికను |పకటింప నారంభించిరి. 

వివేక వర్ధనినొక శంవత్సరము నడిపిన తరువాత “విద్యన్మనోహారిణి” ని 
దానితో కలిపివేసి, వివేక వర్థనియు ఇంగ్లీషు కూడ (చేర్చి ఇంగ్లీషు 

భాగమాయనయ్యు తెలుగు భాగమును నేను [వాయుచుండుటకు ఏర్పాటు 
చేసికొంటిమి. 

1876 జూలయినుండి వివేకవర్ధనిని పక్ష వ(థతికచేసి, “హాస్యనంబీవని 

అను పేర హాన్యరన [వధానమైన ఒక మాన వప్యతికను కూడ వివేక 

వర్ధని కనుబంధముగా (వచుకంపనారంభించితిని. కొక్కొండ వేంకట 
రత్నము పంతులుగారు పూర్వాచార స్థాపన దీక్షాదక్షులలో నెల్ల నగ 

(గణ్యులై, వివేకవర్టనిని పరిహాసించుటకే “వోస్యవర్టని” అను 'హత్రికను 
తమ “ఆం ధభాషా' సంజీవని? కనుబంధముగా 1875 అంతమున వెలువ 

రించిరి. “హాన్యవర్థని”తో (పతిఘటించి పోరాడుటకయి ఉదయించిన 

పతికయే “హాస్య సంజీవని. 

నా “బాహ్మ వివాహము” ఈ షతికయందే [వథమమున వెలువడ 
నారంభించెను. అట్టి వాత కదియే తెలుగు భాష మొదలగుట చేత, ఆ 
దినములయందు ఎక్కు డ చూచినను మూకలు కట్టి జనులు హాస్య సంజీవని 
ముఖ్యముగా అందులో “(బాహ్మ వివాహమును చదివి అనందించుచు 
వచ్చిరి. నేనొకసారి బందరు పురమునకు పోయినప్పుడు ఒక (బావ్మాణ 
బాలిక (బాహ్మ వివాహమును మొదటినుండి తుదివరకు ఉప్పగించి నా 

కాశ్చర్యము కలిగించినది. తన రెండవ ఏట “హాన్యవర్ధని” అదృుశ్యము 

కాగా మా హన్య నంజ్రీవనియు పున్తక రూవమున అదృశ్యమై, వివేక 
వర్ధనిలో అంతర్భాగమై దురాచార దుర్నీతి భంజనమునందెంతో పని 

చేసినది. 
1876 వ నవంబరు మొదటి తేదీన రాజమహేందవరము నందలి రాజ 

కీయ శాస్త్ర పాఠశాలలో నెలకు 25 రూపాయలు జీతముగల ఆంధ ద్వితీ 

యోపాధ్యాయ సదమునందు కుదురవలసిన వాడనైతిని. మొదట నాకా 
పనిని దయచేసెదమని మెట్కాఫు దొరగారు వర్తమానము పంపినప్పుడు 

నిరాకరించికిని. నా బంధువులునుు మితులును నన్ను చివాట్టు పెట్టి, ఆ పని 
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కొప్పుకొమ్మని బలవంత పెట్టిరి. నిరాకరించిన నేనే మరలపోయి ఆ పనిని 
నా కీయవలసినదని (పార్థించితిని. 

ఒక్క పాఠశాలలో నుండుట చేత నేనును బసవరాజు గవ్యరాజు 
గారును, బు[రా రామలింగశా(స్తిగారును, ఏలూరి లక్ష్మీ నరసింహముగారును 
అత్యంత మైతిగలవారమయి వతికలో [వాయు విషయములను 
గూర్చియు, మాన్పవలసిన దురాచారములను గూర్చియు ఆలోచించు 
కొనుచుండెడివారము. ఈ నలుగురిలోను నేను నాయకుడను. మిగిలిన 
ముగ్గురును విద్యార్థులుగానూ నేను ఉపాధ్యాయుడుగాను ఉంటిమి. 
వత్రికలో మేము (వాసిన దానివలన మనను నొచ్చినవారందరు మమ్ము 
దుష్ట చతుష్టయమని పిలుచుచు వచ్చిరి. 

మా వివేకవర్ధని చేసిన పనులలో రెండు మూడు ముభ్యాంశము 
లను మ్మాతము ఉదహారించెదను. 

వివాహాది శుభ కార్యముల యందాహూతులయిన పెద్ద మనుష్యులంద 
రును బోగము మేళమునకు రూపాయకు తక్కువకాకుండ ఒసగు వనూళ్లు 
చేయు ఆచారము ఆ కాలమునందు మా పాంతములో సర్వసాధారణమై 
యుండెను. తాంబూలములకు వచ్చినవారు వేశ్య కొనగుటకై వేయకుండుట 
ఎంతో అవమానకరముగా నుండెను. కొందరు శక్తులుగాక ఏవో సాకులు 
పెట్టి మిత్ర బంధు బృందముల శుభ కార్యములకు పోక తప్పించుకోగలిగినను, 
అధికార పిశాచావేశ మత్తులయిన వారి ఇండ్లకు తప్పక పోయి వేశ్యలకు 
కట్నములు సమర్పించవలసిన వారుగా నుండిరి. పిలిచినప్పుడధికారుల 
ఇండ్లకు పోని నన్నగాండకు [గామములో కాపురము చేయుటయే దుర్హట 
ముగా నుండెను. మా వట్టణమునందే ఒక దండ విధాయి యుండెను. 
అతడేవో మిషలు కల్పించి నెలకు రెండు సారులెన బోగము మేళములు 
పెట్టి, ఊోరనున్న వారినందర నాహ్వానించెడివాడు. ఆ నభలకెవ్వరైన పోక 
యుండీరా మరునాడు వారి ఇంటిముందు పెంట యున్నదనియో, మురికి 
నీరు వీథిలోనికి వచ్చినదనియో ఆ మందభాగ్యులు నభలకీడ్వబడి, కొన్నాళ్లు 
పని చెడి తిరిగిన మీదట ఒక్క రూపాయకు బదులుగా నాలుగు రూపాయలు 
ధన దండన మిచ్చుకోవలసిన వారగుచుండిరి. ఇటువంటి అధికారులు 
కొందరు తమ ఇంట వచ్చెడి వనూళ్లలో నగము మాతమే వేశ్యలకిచ్చుటకు 
ఏర్పాటు చేసికొని నెలకిన్నూరొ మున్నూరో గడించుచుండిరి. ఈ 
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దురాదారమును నివారించుటకయి సభలు చేయించి మా వివేక వర్ధని 
ఎంతో వని చేసినది. 

ఆ సభలలో కడపటి దానిని గూర్చి 1878 జనవరి షతికలో |పకటింప 
బడిన వర్యవసానము : “ఏవాహాదులయందు తాంబూలములకు వచ్చువారు 

వనూళ్లు వేయు దురాచారము మాన్చించుట ముఖ్యకర్తవ్యము. సభకు వచ్చిన 
పెద్ద మనుష్యులందరును తామికముందు వనూళ్లు వేయమనియు, ఎవ్వరైనా 
వేసినయెడల వారిని తమ యిండ్లకు తాంబూలమునకు పిలువగూడదనియు, 

వారి ఇండ్లను తాంబూలమునకు వెళ్లకూడదనియు నిబంధనలను (వాసికొని, 

దాని (క్రింద తమ చేవాళ్లను చేసి ఈ వతికాధివతినే కార్యదర్శిగా నియ 
మించికి.”? 

కొన్ని దినములలోనే మా యూరనొక గృహస్థుని యింట ఉప 
నయన మహోత్సవము నడచినది. మా సమాఖ్యలో సంతకము చేసిన 

వారొకరు ఆ ఉతృవమునకు పోయి బోగము మేళమునకు వనూలు 
చదివించిరి. మా కట్టుపాటును మీరిన అతనికి నా [పకటన పత్రిక వలన 
కలుగవలసిన నత్సలితము తోడనే కలిగినది. అతడు భయపడి, తాను 
ఒడంబడికను బుద్ధిపూర్వకముగా _ అత్మికమింపలేదనియు, నిబంధన 
లెప్పటినుండి వ్యవహారములోనికి వచ్చునో కాల నిర్ణయమేర్పడియుండక 

పోవుటచేత, ఏర్పాటు జరిగినదినమునుండి వనూళ్లు మానుకొనవలెనను 

కొంటిననియు చెప్పి, క్షమింవ వేడుకొనెను. ఇట్లే జరుగునన్న భయముచేత 
ఒడంబడికలో [వాలుచేసిన వారెవ్వరును తరువాత నొసగులియ్యలేదు. 

పలువురు వనూళ్లు మాని లాభము నాందుచున్నందున [క్రమముగా మాలో 

చేరనివారు సహితము వేశ్యలకు వస్తువులొనగుట మానివేసిరి. 

వాలేస్ దొరగారు మరిడల న్యాయాధిపతిగా నుండిరి. ఆఅరంభదశలో 
ఒకరిద్దరు |పొడ్వివాకులు తమ్మాాశయించిన వారికి న్యాయవాది వట్టా 

లిమ్మని [వాసిరి. కాని పరీక్షాసిద్ధులు కారన్న కారణము చేత మా మండల 

న్యాయాధిపతి వట్టాలివ్వలేదు. అంతట నొక కొత్త సిరస్తాదారు వచ్చెను. 
ఈయన కాలములో న్యాయవాది పట్టా లెల్డవారికి కొల్లలుగా నీయబడ 

జొచ్చెను. కొన్ని మాసములలో దాదాపు ఎనుబది మందికి పట్టాలు 
లభించెను. వీరిలో ఒక్కొరును పరీక్ష నిచ్చినవారు కారు. పెక్కం[డ కింగ్లీషు 
వాననయైనను లేదు. ఈ య(కమమును నహింపక మా వివేకవర్ధని, 
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పరీక్షా సిద్దులు కానివారికి పట్టా లనిచ్చుట అన్యాయమని ఘోషింవ 
నారంభించెను. దాని మొరను విని 1878 నం. అంతమున ఉన్నత 
న్యాయ సభ వారు ఇట్టు వట్టాలేల ఇయ్యబడినవో తెలువవలసినదని మా 
మండల న్యాయాధిపతిగారి నడిగిరి. 

న్యాయవాది పట్టాల విషయమున కొన్ని ముఖ్యాంశములను తెలుపుట 
కయి 1879 జనవరి 28 మధ్యాహ్నము 8 గంటలకు తమ న్యాయ 
నభకు రావలసినదని మా మండల న్యాయాధిపతిగారు నాకాజ్జాష్మతము 
పంపిరి. నేను చెప్పవలసిన విషయమేమో నాకు తెలియలేదు. నాకాజ్జాపటత్రిక 
వచ్చిన సంగతి యూరనంకటను |[పకటనము కాగా నన్ను చూచుటకు 
ఇద్ద రు మిత్రులు మా యింటికి వచ్చిరి. మేము ముగురము కలసి చిరావూరి 
యజ్ఞన్నశా స్త్రీ న్యాయవాదిగారి ఇంటికి వోయితిమి. ఆజ్ఞాపతికను చూపి 
ఆయన విస్మయ పడెనేకాని తగిన ఆలోచన చెప్పలేక పోయెను. న్యాయాధి 
పతు లెల్లరకు న్యాయాధిపతియైన -ఈశ్వరుని యందే భారమువైచి నేనా 
రాతి నిర్విదారముగా నిదపోయి, మరునాడు పాఠశాలకు పోయి వనిచేసి 
రెండు గంటలైన తరువాత సెలవు పుచ్చుకొని, తిన్నగా న్యాయనభకు 
నడచిపోయికతిని. 

నరిగో శి గంటలకు దొరగారు సభకు వచ్చిరి. ఆయన గాకు కుర్చీ 
యిచ్చి కూర్చుండ బెట్టి వివేకవర్ధనీ పత్రికను తీసి నా చేతికిచ్చి న్యాయవాది 
పట్టాలను గూర్చిన వ్యానమును చూపి “ఇది మీరే |వాసితిరా?” అని 
అడగను. ఉన్నత న్యాయనభవారి ముదతో నున్న ఆ పశ్రికను చూడ 
గానే అంకయు నాకవగత మయ్యెను, 

వెంటనే కర్తవ్య మాలోచించ్చి *మి [పశ్నకుత్తరము చెప్పుటకు యుండు 
నాకీ అజ్డాప్యతిక ఏ రాజశాననానుసారముగా పంపబడినదో ఎరుగ 
కోరెదను,”” అని బదులు చెప్పితిని. 

న్యాయాధిపతి ఏమియు తోచనివానివలె నించుక ఆలోచించి, “ఈ 
ఫశరికను మీరే |వకటించెదరా ?* అని మరియొక వశ్న వేసెను. . 

“మీ (వశ్నోలకుత్తరము చెప్పుటకు పూర్వము నేను బదులు చెప్పుటకు 
బద్దుడనో కానో తెలియగోరెదను,”” అని నేను మరల వలికితిని. 

“మీరు బద్ధులైయున్నారని చెప్పజాలము. మీకిష్టమైనచో చెప్ప 
వచ్చును” అని న్యాయాధివతిగా రనిరి. 
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“నేను బద్దుడను కానిపక్షమున బదులు చెప్పుటకు నాకిష్టము లేదు,” 
అని వ తెలియబలికితిని. 

(వశ్నోత్త రములన్నియు [వాసికొన్తి “ఇక మిమ్మ ట్ట యుంచుట 

నాకి సమ ము లేదు, అని దొరవారనిరి. 

“సంతోషము,” అని చెప్పి నేనీవలకు వెడలి వచ్చితిని. నా ధైర్యము 

కు సంతోషించి, నాకు అమితుశుగా నుండిన ఒక న్యాయవాది నాతో 

వ వచ్చి, నన్నాలింగనము చేసికొని మితభావమును చూపెను. 

నేను: మరలి. ఇంటికి "పోవుచుండగా, నేనాదినము కారాగ్భహమునకు 

వంవబడుదునని నమ్మి, వింత చూచుటకయి గుంపులు గుంపులుగా న్యాయ 

స్థానమునకు పోవుచున్న మూఢ జనులు దారిపొడుగునను నాకెదురువడి, 

నావంక నిషారగంది చూడజొొచ్చిరి. 

ఉన్నత న్యాయసభ వారును, దొరతనమువారును, ఇచ్చిన వట్టాల 

ల్ల మరల ఊడదీసికో వలసినదని మా మండల న్యాయాథివతిగా రికి 

త్రరవు చేసిరి 

ఆ పున వే లంచ ములు సు. అ[వయోజకుడనియు, 

బుద్ధిహినుడనియు పరిగణింపబడుచుండెను. రహాస్య మన్నది లేక బంటు 

మొదలుకొని మం|త్రివరకును రాజపురుషులందరును పతోగచ స్వీకరణము 
చేయుచుండిరి. 1878 ఆరంభమున పోలూరి శ్రీరాములుగారను నాతడు 

కొంతకాలము రాజమహేం[దవరమునకు పాడ్వివాకుడు (డిస్టిక్టు 

ముననబు) గా వచ్చెను. ఆయన చెల్లెలిని మా మండల న్యాయ 

సభలొ దొరతనమువారి న్యాయవాదిగా “నుండిన చితవు కామరాజుగారి 

కుమారునికిచ్చి వివాహము చేసినందున వారిరువురు ఆప్తబంధువులు, పరమ 

మిత్రులు అయియుండిరి. (కొత్తగా (పాడ్వివాక పదమునకు వచ్చిన ఆ 

ఘనుడు లంచములు మరగియున్న వాడగుటచేత, ఇప్పుడెక్కువ అవ 

కాశము కలుగగా, వాది, (|పతివాది, దరిదుడు, ధనికుడు న్యాయము, 

అన్యాయము అని చూడక, నర్వభక్షుకుడైన అగ్నిహో(తునివలె (దవ్య 
భక్షణము చేయబూనగా, మహాబలుడైన చితపు కామరాజుగారాయనకు 

తోడయి నిలచిరి. ఈ న్యాయ వ్మికయమునకయి పరిభాష యొకటి (కొత్తగా 

నేర్పడ వలసి వచ్చెను. ఈ పారిభాషిక వ్యవహార శాసనమును బట్టి న్యాయ 

వాదులకు యుక్తులు చెప్పి వాదించవలసిన (శమము తప్పిపోయి, పని 

ఇ al 
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సులభమయ్యెను. వాది పక్షమున వచ్చిన న్యాయవాది, “*విలినవారు 

100 వ [పకరణమును చిత్తగించి న్యాయము దయచేయింపవలెనుు”” అని 
వేడగా (వతివాది పక్షమున వచ్చిన న్యాయవాది, “ఆ [పకరణము వనికి 
రాదు. ఏలినవారు 150 (పకరణము చిత్తగించి న్యాయము దయచేయించ 
వలెను,” అని మనవి చేసికొనును. ఆవయి నొకరి తరువాత నొకరు 160, 
170, 180, 190, 200 అని న్యాయవాదులునూ తమ న్యాయశాననము 

యొక్క [(పకరణముల నుదహరించుచుండగా కడపటి నొక సంఖ్య కడ 

పాట నాటికి నిలిచిపోవును. పెద్ద (పకరణమును చూపి ఎక్కువ పాట 

పాడిన న్యాయవాది ఆ రాతి న్యాయపరిపొలకుని ఇంటికిపోయి ఆ (వకర 
ణార్జమును దీవము వెలుతురున కన్నులకు కట్టినట్టుగా విశదముగా 
చూపిన, మరునాడా పక్షమున మునసబుగారు న్యాయసభలో తీర్పు విని 
పించుచుందురు. నూరవ [పకరణమనగా నూరు రూపాయలనియు, నూట 

యేబదవ [వకరణమనగా 150 రూపాయలనియు ఆ నూతన శాననము 
యొక్క పరిభాష. 

మా మునసబుగారు అత్యాశచేత వరుస తప్పించి పెద్ద మొత్తములు 
గల వ్యాజ్యములను ముందుగా విమర్శించి తీర్పు నారంభించిరి : అంతేకాక, 
ఏకకాలమందే రెండు మూడు వ్యాబ్యంముల విచారణచేయుచు, తా మొక 

వ్యవహారములో సాక్షుల విచారణ చేయుచు ఇంకొక వ్యవహారములో 
సాక్షుల విచారణ గుమాస్తాల కప్పగించుచుండిరి. ఒక్కసారిగా ఇన్ని 
వ్యాజ్యుముల [(గంథములను, సాక్షి వాగ్మూలములను చదివి తీర్పులు 
(వాయుట ఒకరికి దుర్భరముగాన, తాము న్వయముగా కొన్ని తీర్పులు 

_ (వాయుచు, మరికొన్నిటిని తమ చుట్టమైన చితవు కామరాజుగారి చేత 

చిత్తు తీర్పులు (వాయించి, తాము వాటికి శుద్ధ [పతులు [వాసికొనుచు యధే 

చృగా విహరింవజొచ్చిరి, 

ఈ అధికారి యొక్క దుర్ష్ణయము తుద ముట్టింపవలెనని మా వివేక 
వర్ధని సాక్ష్యాన్వేషణ [ప్రయత్నములో నుండెను. “బాధనొ ౦దిన [వజిలును, 

వారి పక్షమున పనిజేయు న్యాయవాదులును మొరపెట్టుకొన నారం 

ఖించిరి. కాని వారిలో నొక్కడును తాము లంచము “లిచ్చినట్టుగాని, 
ముననబు పుచ్చుకొనుచున్నట్టుగాని బహిరంగముగా సాక్ష్యమిచ్చుటకు 

సిద్ధపడలేదు. 
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నేనొకనాడు (పాడ్వివాక న్యాయ స్థానమునకు బోయి (వచ్చన్న 
ముగా నొక మూల కూరుచుండి, ఆ ఘనుని వర్తనమంతయు సావకాశ 

ముగా చూచి వచ్చితిని. నేను వచ్చితినని వినియు, వివేకవర్టనిలో తన మీద 
[వాయబడిన దానిని చదివియు మొదట నతడించుక నంచలించెను గాని 

లంచముల యందారితేరిన ధైర్యశాలి యగుటచేత ఎప్పటివలెనే వ్యవహారము 

నడువ సాగాను. మండల న్యాయనభలోని అప్పటి రాజ సేవకులలో బయనే 
పూడి వెంకట జోగయ్య గారొక్కరు మాత్రము నాకు మితులయి నా పక్ష 
మవలంబించిరి. ఆయన వలననే నా కప్పుడు న్యాయస్థానమున జరుగు 
కొన్ని కుతంత్రములు తెలియుచుండెను. 

ఆ కాలములో ఈశ్వరుడు మాకొక్క ఆధారము గనబరిచెను. చితపు 
కామరాజుగారు ముననబుగారి నిమిత్తము [వాసిన చిత్తు తీర్పు కాగితములను 

శుద్ద పతులు (వాసిన తరువాత చించివేస్తి ఆ ముక్కలను తమ్మ యింటి 

కెదురుగా నుండు పెంటకుప్పలలో పారవేయుచుండిరి. వారి ఎదురింటిలో 
నున్న న్యాయవాది వచ్చి, వారేవో కాగితపు ముక్కలు పారవేయుచున్నా 

రని చెప్పెను. అవి వనికిరావచ్చునని తలచి, వీథులు తుడుచు వానికేమైన 

నిచ్చి ఆ ముక్కలెత్తించుకొని రావలసినదని నేనా న్యాయవాదితో చెప్పితిని. 
అతడు రెండు బుట్టలలో ముక్కలను మా యింటికి చేర్చెను. ఆ ముక్కలను 
ఒకదానితో నొకటి చేర్చి వయాసవడి అతికింపజొచ్చితిని. వానిలో కొన్ని 
పనికిరానివయి పోయెను. ముక్కలు తెచ్చిన న్యాయవాది అతికించిన 

వానిలో రెండు కాగితములు చేరి సంపూర్ణముగా ఒక తీర్పయ్యెను. వడిన 
1పయానము వ్యర్థమయిపోలేదని నాకు “అపరిమిత నంతోషము కలిగినది. 

ఆ వ్యాజ్యమును కోలుపోయిన మహమ్మదీయుని పిలిపించి మాటాడగా, 

కామరాజుగారు లంచ మీమ్మని అడిగినప్పుడు వీదవాడగుటచే తానియ్యలేక 

పోయితిననియు, |వతివాది యొద్ద లంచము పుచ్చుకొని మునసబు వాని 
పక్షమున తీర్పు చేసెననియు చెప్పెను. ఆ సంగతులనే తెలువుచు 
మహమ్మదీయుని సమ్మతితో మండల న్యాయాధిపతి పేర విన్నవము 
వాయించి, చిత్తుతీర్చు యొక్క నగభాగము అందుతో చేర్చి కుట్టించి 

మండల న్యాయసభలో పెట్టించితిమి. ఈ విన్నపము సంగతి తెలియగానే 
మహాతాంతికుడైన కామారాజుగారు మహమ్మదీయుని రహస్యముగా 
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రప్పించి, వ్యాజ్యము మొత్తమునకు ద్విగుణముగా ధనమిచ్చి, వాని యొద్ద 
నున్న తీర్పు ముక్కల నపహరించెను. 

ఆ విన్నవములో పేర్కొనబడిన సొక్షులలో మిర్తిపాటి రామయ్యగా 

రొకరు. మహమ్మదీయుడు చితపు కామరాజుగారి వద్ద సొమ్ము పుచ్చు 
కొని తిరిగిపోయి ముక్కలిచ్చి వేసెననియు, కామరాజుగారు ముననబు 
గారికి లంచములు కుదుర్చుచున్నట్టును, తీర్పులు (వాసి యిచ్చుచున్నట్టును 
రుజువు చేయుటకు తన వద్ద అధారములున్నవనియు మహమ్మదీయుని 
తీర్చు యొక్క సగము ముక్క తన వద్ద నున్నదనియు మిర్తిపాటి 
రామయ్యగారిచేత మండల న్యాయనభలో విన్నపము పెట్టించితిమి. 

ఇంతలో కామరాజుగారు మహమ్మదీయుని చేత, తన విన్నపములోని 
సంగతులేవియు తానరుగననియు, ఒక న్యాయవాది దామరాజు నాగ రాజా 
మోసము చేసి తన చేత అందులో' సంతకము చేయించెననియు, తన 
విన్నవమును విమర్శించ నక్కరలేదనియు మరియొక . విన్నవము 
పెట్టించెను. మిర్తిపాటి రామయ్యగారిచ్చిన విన్నపముపైని మా మండల 
న్యాయాధిపతిగారు మహమ్మదీయుని తీర్చు యొక్క సగము ముక్కను 
పుచ్చుకొని, తక్కిన ఆధారములను (వదర్శింవ వలసినదని ఉత్తరు విచ్చిరి. 

ఈ లోవల మరి మూడు నాలుగు తీర్పుల ముక్కలను కూడ మేము 

అతికి పూర్తి చేసితిమి. నా వద్ద నింకను తన (వాతతో నున్న ముక్కలున్న 
వని కనిపెట్టి వానిని ఇచ్చివేసిన 5,000 రూపాయల నిచ్చెదమని చితవు 

కామరాజుగారు నాకు సందేశ మంపిరి. నేను తిరస్కార భావముతో 
నిరాకరించితిని. 

ఇప్పటికి అయిదు తీర్పుల ముక్కలను మేము పూర్ణముగా అతికింప 
గలిగితిమి. ఒక్క తీర్పును మ్మాతము నా యొద్ద నుంచుకొని, తక్కిన 
నాలుగింటిని కాగితపు నంచిలో పెట్టి లక్క ముదవేసి, మిర్తిపాటి 
రామయ్యగారిని మండల న్యాయసభకు తీసికొనిపోయి, ఆ సంచిని విమర్శ 
దినము వరకును న్యాయాధిపతి సొంత పెట్టలోనే ఉంచుకొనునట్టు విన్న 
పము (వాయించి, దొరగారికి (పదర్శింపించితిని. 

ఇంకను బుఫైెడు ముక్కలు నా యొద్ద మిగిలి యుండినవి. వానిలో 
ఏవైనా సరిగా అతుకునేమో చూచుటకు ఆ బుట్టను నేను దామరాజు నాగ 
రాజుగారి యొద్ద నుంచితిని, మరునాడు ఉదయమున ముననబుగారును, 
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కామరాజుగారును, నాగరాజుగారి ఇంటికేదో వనిమీద రెండవ తరగతి 

న్యాయవాదిని పంపినట్టు నాకు తెలిసెను. నేను వెంటనే నాగ రాజుగారి 
ఇంటికి పోయి ఆ ముక్కల బుట్టను తీసికొని వచ్చి, నా పెజప్టలో పెటి 
తాళము వేసితిని. ముక్కల నిచ్చినచో తనకేనూరు [500] రూపాయల 
నిచ్చెదనని నందేశము పంపిరనియు, తాను నిరాకరించితిననియు నాగ 

రాజుగారు తరువాత చెప్పిరి. 

రెండు మూడు దినములలో నాకు మొదట ముక్కలను తెచ్చి యిచ్చిన 

న్యాయవాది, తనకాదినము వనిలేదనియు, తీర్పుల నతికించెదననియు 
చెప్పెను, నేనామాట నమ్మి ముక్కల బుట్ట నిచ్చివేసితిని. కామరాజు 

గా రేదో మాయోపాయము వన్ని ముక్కల బుట్ట నపహరించిరని నాటి 
సాయంకాలమే పట్టణములో [వవాదము కలిగెను. కామరాజుగారు ధన 
మిచ్చియు స్త్రీలను సంధించియు, వివిధోపాయముల కార్యము సాధించు 
కొను సామర్థ్యము గలవారు. నేనా న్యాయవాది కడకు పోయి అడుగగా, 

ఆ బుట్టలో పనికివచ్చు ముక్కలేవియు లేనందున రాల్చివేసితినని చెప్పెను. 
అంతటితో అన్ని ముక్కలు పోయినవని ఎల్బవారును తలచిరే గాని నా 
యొద్ద నింకొక తీర్చు మిగిలియుసన్నదని నా మితులు సహిత మెరుగరు. 

మిర్తిపాటి రామయ్యగారి విన్నవముపైని మండల న్యాయాధిపతిగారు 

విమర్శకు జూన్ 26 వ తేదీ నిర్ణయించిరి. విమర్శదినము రాక మునుపే 
ఏలాగుననో కాని మండల న్యాయాధిపతిగారి పెపైలోని తీర్చు ముక్కలు 

సిరస్తాదారుగారి చేతిలోనికి వెళ్లినవి. తెల్లవారి విచారణయనగా, 25 వ తేదీ 
రాతి న్యాయ నభా భవనము యొక్క గోదావరి వైపుననున్న తలుపొకటి 
తెరువబడి, సిరస్తాదారుని యొక్కయు, ఒక లేఖకుని యొక్కయు (వాత 

పెబైలు వగులగొట్టబడ్తి కాగితములు చిందరవందరగా చిమ్మివేయ 
బడినవి. సొమ్ము పెఖై సమీవముననే యున్నను దాని నెవ్వరును ముట్టు 
కోనేలేదు. కామరాజుగారి వ్యవహరముతో నంబంధించిన కాగితములకు 

దొంగలు ఎత్తుకొని పోయిరని పట్టణములో గొప్ప (పవాదము పుట్టినది. 

నాడు విచారణ దినమగుటచేత సొక్షులును, పౌరులును వగలు వది 
గంటలు కాకమునుపే నభా భవనమునకు పోయియుండిరి. సాక్షినయి 

యుండుటచేత నేనును మి[తులతోడ ముందుగానే పోయియుంటిని. అప్పటికి 
నభా భవనములో నొక వింత నడుచుచున్నది. సిరస్తాదారుగారునుు 



వ్రేశీ స్యీయచరి[త్ర నంగహము 

[కిమినల్ రికార్డు కీవరుగారును ఒక గదిలో తలుపులు వేసుకొని కూర్చుండి 
హస్యముగా ఏదో చేయుచుండిరి. నేనును నా మిత్రులును తాళము చెవి 

సందులొనుండి లోవల చూచితిమి. సిరస్తాదారుగారును, బొల్లా వగడ 
వెంకన్నగారును కాగితపు ముక్కల నొక సంచిలో వేయుచుండిరి. ముద 
వేయుటకు గాబోలు లక్క కణిక వెంకన్నగారి చేతిలో నుండెను. 

న్యాయాధిపతి గారు పీళము నలంకరింపగానే మిర్తిపాటి రామయ్యగారు 
తనచేత అర్చి_వబడీన ముక్కలు మార్పబడు చున్నవనియు, వెంటనే తన 
ముక్కలను తనకు చూపవలసినదనియు న్యాయాధివతిగారి ముందర 
మొర పెట్టుకొనెను. కొంచెముసేవటికి సిరస్తాదారు వచ్చి, అతికించిన 
ముక్కలను కొన్నిటిని తెచ్చి న్యాయాధివతిగారి బల్బమీద పెపైను. శోధించి 
చూచి, అవి తాను-కాగికపు నంచిలో పెట్టినవి కావనియు, సిరస్తాదారు 
ముక్కలను మార్చుచుండగా చూసిన సాక్షులున్నారయు మిర్తిపాటి 

లా గారు బహు ధముల న్యాయాధివతిని (వార్థించెను. ముక్కలు 

పోయినందుకు తాము చేయవలసిన వని లేవని న్యాయాధి పతిగారు సెల 
విచ్చిరి. అంతేగాక, మా మండల న్వాయాధిపతిగారు మిర్తిపాటి రామయ్య 

గారిని పిలిచి “నీవు అపకారము నొందిన వాది [పతివాదులలో చేరిన 
వాడవు గావు. కావున ని విన్నపము విమర్శింపవలను పడదు” అని 

చెప్పి వంపివేసిరి. మండల న్యాయనభలోని న్యాయ విచారణ నాటికీ 
విధముగా ముగిసినది. కాని వ్యవహార మింతటితో పోలేదు. 

రాజమహేంద పుర అఆరక్షకుడు (Police Inspector) -ఈ అన్యాయ 

మును విని, నన్ను డిస్టిక్టు పోలీసు నూవరింటెండెంటు కడకు కొనిపోయి 
మాబ్దాడెను. ఆయన జరిగినదంతయు విని న్యాయసభలో జరిగిన చౌర్యము 
విష నుము విచారణ జరుపుటకు సెలవియ్యవలసినదని మండల న్యాయాధి 

పతికి ,వాసెను. అట్టి విచారణ ఆవశ్యకము లేదనియు, వస్తువులేవియు 
పో లేదనియు అతడు బదులు [వాసెను. అందు పైని డి. పో. నూపరిం 
"పెండెంటు జరిగిన నంగతి యంతయు నా చేత (వాయించి పుచ్చుకొని, 

తాను వెంటనే కాకినాడకు పోయి మండల దండవిధాయితో నడచిన కథ 
అ-తయు విన్నవించి సిరస్తావారుని, (క్రిమినల్ రికార్లుకీవరును పట్టు 
కొనుటకయి వారంటు కొనివచ్చెను. మరునాడు రోజారియో దొరగారును 

సిరస్తాదారు, బొల్హాపగడ వెంకన్న (క్రిమినల్ రికార్డుకీపరుగారును న్యాయ 
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స్థానమునకు పోవు నిమిత్తము బట్టలు కట్టుకొనుచున్న సమయములో 
ఆరక్షకభటులు పోయి వారిరువురును పట్టుకొని ఆరక్షుకస్థానమునకు 

(పోలీను స్టేషనుకు) కొనిపోయి, కొట్లలో పెట్టిరి ఈ సంగతి తెలియగానే 
ఉఊోరంతయు అల్లక ల్లోల మయ్యెను. 

[వతివక్షులు పరిగెత్తుకొనిపోయి ఈ వైవరీత్యమును మండల న్యాయాధి 

వతిగారికో మనవి చేసిరి. ఆయన సిరస్తాదారుని వెంటనే విడిచి పెట్టవలసి 

నదని ఆరక్షకాధ్యక్షుని పేర లేఖ (వాసెను. కాని ఆరక్షకాశాఖవారు 

దానిని మన్నింపక ఆ సాయంకాలమే వారిరువురిని పడవ ఎక్కించి, 

కాకినాడ మండల దండవిధాయి యొద్దకు తీనుకొనిపోయిరి. మండల 

దండ విధాయిగారు [వధమ విచారణ చేస్తి మా వలన సాక్ష్యములను 
గైకొని, రాజమహేందవరమునకు వచ్చి చౌర్యము జరిగిన స్థలము చూసి, 

మండల న్యాయాధిపతిగారి వాగ్యూలము గైకొని బొల్లా[వగడ వెంకన్న 

గారిని విడిచిపెట్టి, సిరస్తాదారుని అంతిమ విచారణ నిమిత్తము మండల 

దండాధికారి కార్యస్థానమునకు వంపి9. మా మండల దండాధికారియు 

న్యాయాధివతియునయిన వాలేను దొరగారు ఈ వ్యవహారములో సాక్షి 
అయియుండినందున చెన్నపురి ఉన్నత న్యాయ సభవారు విచారణ 

నిమిత్తమా వ్యవహారమును కృష్ణామండల దండాధికారి కార్యస్థానమునకు 

పంపిరి. 

అక్టో బరు నెలలో విచారణ జఏగెను, కృష్ణా మండల దండాధికారి 

గారగు కెల్ళాలు దొరగారు, నరి అయిన ముక్కలు మండల న్యాయసభలో 

అర్పింవబడినందుకు లేశమైనను సందేహము లేదనియు సిరస్తాదారే 
వానిని అపహరించినట్టు సాక్ష్యము లేనందున అతడు నిర్దోషి అనియు 
(వాసి, రోజాంయో దొరగారిని విడుదల చేసిరి. 

ఈ లోపల మా వివేకవర్ధనిలో _వాయబడిన అంశమును చూచి 

చెన్నపురి దొరతనము వారు ఉన్నత న్యాయనభవారికి పాయగా, వారు 

విమర్శచేసి వర్యవసానము తెలుపవలసినదిగా మా మండల న్యాయాధి 
పతికి ఉత్తరువిచ్చిరి. అప్పుడు మండల న్యాయధిపతిగారు మేలుకొని, 
నన్నును మరికొందరిని పిలిపించి విమర్శ కారంభించిరి. మా (వతివక్షులైన 

చ్మితపు కామరాజుగారు మొదలగువారు ఈ విచారణలో నేను తప్పక 
కారాగృహమునకు పంవబడుదునని గట్టి నమ్మకము కలిగియుండిరి 
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నాయొద్ద నుండిన తీర్చు ముక్కలన్నియు భగ్నములైపోయినవి. వాని 
నన్యా(కాంతము చేసిన సిరస్తాదారుగారు నిర్రోషులుగా నెన్నబడి విముక్తు 
లైరి. మండల న్యాయాధిపతిగారు నాపైని నదభ్మిపాయము లేనివారుగా 
నుండిరి. నిమిత్తములన్నియు పైకి నాకు (వతికూలములుగా కనబడినవి. 

నా యొద్ద ఇంకొక తీర్పు ముక్క మిగిలియున్నదని నా మితులకు గాని, 
అమ్మితులకుగాని తెలియదు. నేనా తీర్పు కాగితమును చొక్కా సంచిలో 
వేనుకొనియే న్యాయనభకు పోయితిని. 

విచారణ ఆరంభమగుటకు ముందుగా నేనొక కాగితముమీద, నా వద్ద 
కామరాజుగారి (వాతతో యున్న చిత్తు తీర్పొకటియున్నదనియు, ఆ 
వ్యాజ్యవు (గంథమును వెంటనే తెప్పించెడి వక్షమున దాని నంఖ్యను 
తెలి పెదననియు (వాసి, న్యాయాధివతిగారి కిచ్చితిని. నంఖ్య చెప్పవలసిన 
దని (వాసి ఆయన ఆ కాగితమును నా చేతికిచ్చెను. దాని అడుగున 
సంఖ్యను [వాసి మరల నేను దొరగారికిచ్చితిని. ఆయన తక్షణమే ఒక లేఖ 
[వాసి భటుని పిలిచి “వరుగెక్తుకొని పోయి నీవిది [పాడ్వివాక సభలో 
నిచ్చి, వారిచ్చినది కొని రొమ్మని ఆజ్ఞాపించెను. నాకును దొరగారికిని 
నడచిన ఉత్తర (పత్యుత్తరము లేవో ఎవరికిని తెలియలేదు. 

పోయిన భటుడు అరగంటలోపల ఆ వ్యాజ్య (గంథమును కొని తెచ్చి 
దొరవారి కిచ్చెను. అప్పుడు నా జేబులోని కాగితము తీసి దొరగారిచేతి 
కిచ్చితిని. దొరతనము వారి న్యాయవాది యగుటచే కామరాజుగారి [వాత 
అందరికి తెలిసినదిగా నుండెను. నేనిచ్చిన కాగితములో హంనపాదులు, 
తుడుపులు అనేకముగా నున్నవి. వ్యాజ్యవు [గంథములోని తీర్పు సరిగా 

దానికి శుద్ద[వతిగా నుండెను. ఆ రెంటిని చూడగానే దొరగారికి మునుపున్న 
అభిపాయమంతయు ఒక్కసారిగా మారిపోయినది. 

ఆయన చిత్తు తీర్పును కామరాజుగారి చేతికిచ్చి, “ఇది తప్పక నీ 
[వాతయే. (నన్ను చూపి) ఇతడు న్యాయస్థుడు. సిరస్తాడారును మీరును 
గలిసి యీతనిపై నాకు దురభ్మిపాయమును కలిగించితిరి. ఈ వరకు 
పోయిన ముక్కలన్నియు నిజమైనవే. సిరస్తాదారుకు లంచమిచ్చి ఆ ముక్కు 
లను మార్పించినవాడవు నీవే. విమర్శ నిమిత్తము రేపు నిన్ను దండవిధాయి 
యొద్దకు పంపెదను,”” అని కోపముతో పలికి సిరస్తాదారును, [క్రిమినల్ 
రికార్డుకీపరును వనిలోనుండి తొలగించినట్టు [వాసి చదివి వినిపించెను. 
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కామరాజుగారు నభనుండి ఇంటికి పోయి మరణ శాననము (వాసి, ఆ 
ర్మాతియే విషము త్రాగి ఆత్మహత్య చేనుకొనిరి. నాడు తెల్లవారు జొమున 
తన్మరణ వార్త తెలిసినప్పుడు నాకతి విసయమును, విచారమును 
కలిగినవి. 

దుర్షయ పరుల దుర్వ్యాపారములను మాన్పుటకు (వయత్నించుటచే నా 
కెందరితోనో వైరములు సంభవించెను. దూరమున నున్న రాజధానీ వరి 
పాలకులను, రాజ్యపతినిధిన్తి చివరకు మహారాజ చ్యకవర్తిని తవ్వులెన్ని 
దూషించుట నిరపాయమైన వనిగాని, నివసించుతావుననుండు అనుగత 
దండవిధాయిపైనగాని, ఆరక్షకభటునిపైగాని తప్పెన్ని [వాయుట అన 
పాయమైన వనికాదు. అయిననూ, తవు చేసినప్పుడు ఏ యధికారినిగాని 
ఖండింపక మా వివేకవర్టని విడచి పెట్టలేదు. దాని ఆక్షేవములకు ప్యాతులైన 
అధికారులు అనేకులు అనేకవిధముల దానిని రూపుమాపుటకయి [పారంభ 

దశలో [పయత్నములు చేసిరి కాని వారి కృషి నఫలము కాలేదు. చితపు 
కామరాజుగారి వ్యవహారముతో వివేకవర్దని పేరే భయంకరమయి, 
దుష్టాధికారులకు గర్భనిర్భేద మయ్యెను. 
+ దండోపాయము చేత వివేకవర్టనిని [గ్రహించుట అసాధ్యమని తోచి, 
కొందరు బుద్ధిమంతులు సామోపాయము చేత సాధింవ జూచిరి. ఆరంభము 
లోనే నెలకు 25 రూపాయల వనిని కాగ్యాగహి కార్యస్థానములో ఇచ్చునట్టు 
నాకొక వాగ్ధానము వచ్చెను. విమోహకరమైన ఆ పనికప్పుడంగీకరించిన 
యెడల నేనొకవేళ గొప్ప లేక్యాధికారి పదమునొంది యుందునేమో గాని, 
నా స్వతంత భావమును పారమార్థిక చింతను, మనశ్శాంతిని తవ్పక 
కోలుపోయియుందును. ! ఆ పనిని అంగీకరించిన యెడల నే నెట్టివారి (కింద 
కొలువు చేయవలెనో ఎరుగుదును. మా పాఠశాలయందు న్వచ్చంద వృత్తిని 
విహరింవ మరగిన విద్యార్థులట్టి కొలువులలో |వవేశించిన అల్పకాలములోనే 
మీనములు గొరిగించుకొని ముఖమున విభూతి రేఖలు తీర్చి నీరుకావి 
ధోవతులు కట్టి, ఆనవాలు వట్టరాని మారు వేషములలో చరించుట నేను 
దినమును చూచుచుండెడి వాడను. వారి యవస్థయే నాకును పట్టునని 
భయపడి, నా హితులు చెప్పిన బుద్ధి వినక ఆ వని నిరాకరించితిని. 

1878 లో (పార్థనా సమాజమును మొదట మా గృహమున స్థాపించితిమి. 
అప్పుడు నేనును బ్యురా రాజలింగమురావును బనవరాజు గవ్యరాజు 
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గారును, ఏలూరి లక్ష్మీనరసింహముగారును, బయపునేడి వేంకట జోగయ్య 
గారున్కు కన్నమురెడ్డి పార్ధసారధి నాయుడుగారును నమాజముగా 
చేరితిమి. పార్ధసారధి నాయుడుగారు కీర్రనలు పొడుచుండెడివారు. నేను 
చిన్న ధర్మోపదేశ ము వాసి చదివెడివాడను. 

సంవత్సరమైన తరువాత సమాజమును విజయనగరము మహారాజుగారి 
బాలికా పాఠశాలకు కొనిపోయితిమి. ఇప్పుడే (పొర్ధన సమాజమునకు 

స్వకీయమైన భవనమేర్పడి యున్నది. -ఈ సమాజ మెన్నియో సత్కార్యము 
లకును, ఎందరివర్తనమునో చక్కబరచుటకును కారణమైనదని నిస్సందేహ 
ముగా చెప్పవచ్చును. ఈ సమాజము మూలముననే వీదలకు రాతి పాఠ 
శాలలు మొదలైనవి మొదట స్థాపింపబడినవి, 
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1874 సం. నందు చెన్నపురిలోని |వముఖులు స్త్రీ పునర్వివాహమును 
(పోత్సాహవరచుటకయి నమాజిమొకటి స్థాపించి వనిచేయ నారంభించి 
అన్ని మండలములకును [వకటన షతికలను పంపిరి. ఆ సమాజమునకు 

ఢీ) పలై చెంచలరావుగారు కార్యదర్శి. ఆ సమాజము రెండు సంవత్సరముల 

పాటు కోలాహలముచేసి విశమించిన తరువాత మకల దాని పేరే వినబడ 
లేదు. అది పనిచేయుచుండిన కాలములో శ్రీ మహామహోపాధ్యాయ 
పరవస్తు వేంకట రంగాచార్యులవారు స్త్రీ పునర్వివాహము శౌస్త్ర నమ్మత 
మని 1875 నందొక చిన్న పుస్తకమును (వాసి (పకటించిరి. 

వ్యభిచార (భూణహత్యాదుల కవకాశములేక, చాలవితంకువులు తమ 

ద్వితీయ వల్ణభులతో నిరంతర సౌఖ్యమనుభవించుచుండగా కన్నుల 
పండువుగా కనుగొనగలిగాడి భాగ్య మెప్పుడు లభించునా యని హృదయ 

ములో నేనెంతో అభిలషించుచుండినను, పీ వునర్వివాహములు వ్యాపిం 

చుటకు తగిన కాలమింకను రాలేదని తలచియుండుటచేత ఇంతటి 

కూర్పునకయి కృషి చేయుటకు నాకు సాహసము పుట్టలేదు. 

ఒకనాడు నా సహపాఠియు దేశాభిమానియు, [పియమితుడునగు 
చల్లపల్లి బాపయ్య వంతులుగార్కు “మనము స్త్రీ పునర్వివాహ విషయమున 
కృషి చేయవలెను” అని నాకు అత్యంతానక్తితో చెప్పెను. నావంటి 

వాడిట్టి మహాకార్యము తలపెట్టిన (పయోజనములెదని యథధెైెర్యము తోచి, 

నేనాయననంతగా [పోత్సాహపరుపక, చూతమని ఉపేక్షించుచు వచ్చితిని, 
ఆయన రెండు మూడు తడవలు నాతో నీ విషయము మాట్లాడి నన్ను 
వురికొల్పుచుండెను. ఇట్లు రెండుసారులు |వస్తావనము జరిగినమీదట 
మూడవసారి నా మితుని వంకజూసి “నిన్ను మీ అన్నలు విడీచి పెట్టి 

నను, బంధువులు బాధపెట్టినను నన్ను విడువక కడవరకును నాతో 
నుండి పని చేసెదవా*” అని ధీరవృత్తితో అడిగితిని. అతడణుమా(త 
మును నంశయింపక, “ఎన్ని కష్టములు వచ్చినను తొలగక నిలచి పని 

చేసెదను” అని తత్ క్షణమే చెప్పెను. అప్పుడది యీశ్వర (పేరిత మైన 
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ఆజ్ఞ అని నా మనస్సునకు పొడగట్టగా “*నభాహ్వాన పత్రికను (వాసి 

తెమ్ము. నేను చేవాలు చేసి [వకటించెదను, ౨ అని చెప్పితిని. 

నా ఆహ్వాన పథతిక వెలువడగానే మా పట్టణములోని పండితులందరు 

నా మీద ధ్యజమెత్తి, కత్తులు నూరుట కారంభించిరి. పూర్వాచార వరా 
యణులయిన లౌకిక శిఖామణులునుు వెదికోత్తములును వారికి సహాయు 
లయి నా మీద దాడి వెడలిరి. స్త్రీ పునర్వివాహ విషయమయి ఈశ్వర 
చంద విద్యాసొగరుల వారి [గంథమున్నట్టు తెలియునుగాని, నా కప్పు 
డది లభించినది కాదు. మనుస్మృతియు యాజ్ఞవల్క్య న్మృతియ్కు వరాశర 

స్మృతియు మ్మాతము నాయొద్ద నున్నవి. ఈ విషయమయి గోతత్య 

బోధిని” లో [వకటింపబడిన 'ఉపన్యాసమొకటియు, “పురుషార్ట [వదా 
యిని?” లో |పకటింపబడిన వ్యానమొకటియు నాకు లభ్యమయినవి. ఈ 
(గంథ సహాయములతో నా బుద్ధికితోచిన యుక్తులను శాస్త్ర [పనూణము 
లను కూర్చి నా శక్తి కొలది ఉవన్యాన మొకటి [వాసి బాలికా పాఠశౌలా 

మందిరములలో 1879 ఆగస్టు 8 న జరిగిన మహానభలో చదివితిని. నా 
ఉవన్యాసము ముగియగానే, వృషభము మీదికి కుప్పించు వ్యాఘముల 
వలె పండితులనేకులు లేచి భయంకరా రావములతో నన్ను బహు విధ 
ముల దూషించి, న ప్టైమృతేత్యాది పరాశరసన్మృతి వచనమునకు విపరీతా 

ర్థములు కల్పించి, _వత్యుత్తరము చెప్పుట కవకాశమియ్యక్క పయి వారము 

నా ఉపన్యానము మీద ఖండనోపన్యాములు చదివెదమని చెప్పి, నాటికి 
నభనుండి వెడలిపోయిరి. 

ఆవరకు భూషించుచు వచ్చినవారును నన్నీ విషయమున దూషింవ 
నారంభించిరి. మిత్రులు నహితము నన్ను నిరుత్సాహ పరచిరి. నన్నీ 
కార్యమునందు పురిగొల్పుచున్న బావయ్య పంతులుగారు మ్మాతము 

సంస్కృతమున కొంత పొండిత్యముగల వారగుటచే నాకు బహు విధముల 
తోడుపాటుగా నుండిరి. ఇంతలో 80 స్కృృతులకంట నెక్కుడుగా తెప్పించి 
నాడను, నేను చూచిన భాగములలో నా వాదనమున కనుకూలమైన భాగ 
ములు అనేకము నాకు దొరకెను. పండితులుపన్యానము చేసిన సభ నాడు 

నా (పకివాదమును విన్నమీదట వివేకులకందరకును పండితులవాదము 
అసారమైనదనియు స్త్రీ పునర్వివాహము శౌస్త్ర్య సమ్మతమనియు అభి 
_పాయము కలిగెను. 
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పండితులు నన్ను బహిరంగ సభలలో నోడింపలేక మాయోపాయములు 
(పమోగింవజొచ్చిరి. కొందరు మంచి మాటలు చెప్పియు, భ య పెట్టియు 

నన్ను మరలింపజూచిరి. అక్కడ పండితులు విశాఖమండలమునుండి ఒక 
ఖండన (గంథమును [వాయించి తెప్పించి స్యుల పే5చయనులగారి 
ఇంటిలోపల సభచేసి ఆ సభకు స్త్రీ పునర్వివాహ |పతివక్తులను మాత్రమే 
ఆహ్వానము చేసి, నన్నచటి కాకస్మికముగా పిలుచుకొనిపోయి పై [గంథ 
మును చదివి, అందలి అంశముల కాక్షణముననే ఉత్తరము చెప్ప్పవలయు 
నని అడిగి, నన్ను పండితుని చేయ జూచిరిగాని నేను నమయోచిత ముళైన 
(పత్యుత్తరములను చెప్పనారంభింవగా వినక, కడుపు నొప్పియని యొక 
డును కాలు నొప్పియని యొకడును లేచిపోవ దొడగిరి. అప్పుడొక 
వెష్టవుడు లేచి ముందుకు వచ్చి, తాను పూర్వాచార పరాయణుడయ్యును, 
తమ వక్షము వారు చేయుచుండిన అన్యాయమును నహింవలేక్క *వెమి 
అన్యాయము? ఇది ఏమి సభ?” అని అరచుచు నథనుండి వెడలి 
పోయెను. 

నేను మొట్టమొదట నిచ్చిన యుపన్యానము (వకటింపబడగానే తెలుగు 
దేశము నందంతటను స్త్రీ వునర్వివాహము విషయమైన వాదములే 
(పబలి అనేకులు నా ఉపన్యాసము మీడ ఖండన [గంథములు |వాసిరి. ఈ 
(గంథములండలి ముభ్యాంశములకు నమాధానముగా బాలికా పాఠశాలలో 
అక్టోబరు 12 న జరిగిన మహాసభలో నా ద్వితీయ విక్ఞావనమును ఉపన్య 
సించి వకటించితిని. బహు స్థలములయందు [వాయుచు వచ్చిన (పతి 
వాదుల వాదములకెల్ల ఉత్తరములను వివేకవర్ధనిలో ,వకటించుచు 
వచ్చితిని. తిరకయున్నప్పుడితర స్థలములకు పోయి యువన్యానము లిచ్చు 
టకు [పయత్నించుచు వచ్చితిని. 

నేను మొట్టమొదట కాకినాడ కొక భానువారము నాడు పోయి, స్త్రీ 
వునర్వివాహము శాస్త్ర నమ్మతమని హిందూశాన్త్ర పాఠశాలా భవనములో 
ఉపన్యాసము చేసితిని. [పతిపక్షులుగానున్న తత్పురవాసులగు పండితులు 
కొందరు పై భానువారమునాడు ఖండనోపన్యాసము నిచ్చెదమని సెల 
విచ్చిరి. పూర్వ పక్షములను విని నాకు తోచిన నమాధానములు చెప్పుటకు 
ఆ అదిత్యవారము నాడు నేనక్కడకు కాకినాడకు పోయితిని. పండితులు 

దేవాలయములో సభ చేసెడు పక్షమున వత్తమని వర్తమానము పంపి 
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నందున నేనును నా సహాయులును విష్వాలయమునకు పోయితిమి. విధవా 

వివాహ నిషేధవాదులు, నేను చేసిన ఉపన్యాసమునకు ఖండనమని ఒక 
,గంథమును చదువనారంభించిరి. వేదార్థ విచారము ముగియునప్పటికే 
(పొద్దు (గుంకినది. మరునాటి ఉదయము వారు స్మృతిభాగము యొక్క 

అర్ధమును ముగించునప్పటికి పదిగడియల ,పొధ్ధెక్కినది. మరు మధ్యా 

హ్నము సభ కూడిన పిమ్మట స్త్రీ పునర్వివాహ విధాయక వాదులు ఉవన్య 
సించబోవుచుండగా మల్లాది అచ్చన్నశా స్త్రిగారను మహా పురుషులు 

విజయంచేస్తి నిష్పక్షపాతముగా న్యాయమును తెలుపుటకు తాము మాధ్య 

స్థనము చేసెదమని చెప్పిరి. నేను శ్రుతిభాగము యొక్క అర్థ వివరణ 
చేయగానే శాస్త్రులవారు నిష్పాక్షికమైన తమ అభిపాయము చదువుటకయి 
రొండిని బెట్టుకొని వచ్చిన కాగితమును పయికి తీసి నిషేధవాదుల కను 

కూలముగా చదువు నారంభించిరి. అంతట సభ్యులకా మధ్యన్థుని యోగ్యత 

తెలిసి ఇక అభి[ిపాయము నీయవలదని వారించిరి. కొందరు నభలోనుండి 
లేచిపోయిరి. అచ్చన్న శాగస్తిగారును నంధ్యానమయమని మిష పెట్టి లేచి 
పోయిరి. 

(పతిపక్షులైన (బాహ్మణులు కొందరు అల్లరి చేయవలెనని దేవాలయ 
ద్వారము కడ తోపులాట ఆరంభింవగా ఆరక్షక భటులు వారించిరి. 

ఇంతలో చీకటి పడినందున వతిపక్షులు రాళ్లు రువ్వుట కారం 

భింపగా నా తోడ నాకు అంగరక్షకులుగా వచ్చిన విద్యార్థులు అల్లరి 
మూకతో తలపడి, వారికి నాయకుడయి యుండిన [భాహ్మణుని దిట్టముగా 
కొట్టుటచేతను ఆరక్షకభటాధికారియు నా మితుడునైన గుమ్మిడిదల మనో 
హరము పంతులుగారు వచ్చి అల్టరిమూకను కొట్టులో సెట్టింప జూచుట 

చేతను వేగముగానే ఆ దుండగపు బాపనగుంపు పలాయన మయ్యెను. 
దౌరన్యము చూపి (పతివక్షులు నన్ను మర్దింప యత్నించుట ఒక్క 

కాకినాడలోనే కాదు, నాస్వస్థలమయిన రాజమహేం[దవరములో సహిత 
మట్టి [పయత్నమొకసారి జరిగినది. చెన్నపట్టణమువంటి రాజధాని 

నగరములోనే స్త్రీ పునర్వివాహమును గూర్చి చాకలిపేటలో నేను పన్యాస 
మిచ్చుచున్న సమయము నందచ్చట వెష్లవ (బాహ్మణులు దొమ్మిచేసి, 

"నా వయిని పడబోగా రావు బహద్దూరు (శ్రీవనప్పాకము అనంతాచార్యుల 

వారు నన్ను తప్పించి, తమ బండిలో నెక్కించుకొని తీనుకొని రావలసి 
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వచ్చినప్పుడు చిన్న పట్టణములో మూఢులిట్టి దౌర్గన్యమునకు గడగుటి 
ఒక వింతకాదు. 

స్రీ పునర్వివాహ నమాజము పనిచేయుట కారంభించిన తరువాత 
బాల వితంతువుల సంరక్షకులనేకులు తమ వితంతు కన్యలకు పునర్వి 

హము చేయనుద్దేశించుకొన మొదలు పెట్టిరి. వితంతు కన్యలు దొరకిన. 
గలా తాము వీవాహమాడెదమని మా శాస్త్రం పాఠశాలలోని విద్యార్థులనే 
కులు బయలుదేరిరి. నేనును, బాపయ్య పంతులుగారును ఇంటింటికి తిరిగి 
అడుగగా, లౌక్కులయిన (బాహ్మణ గృహస్థులు 80 మందికంటె నెక్కువ 

సంఖ్యగలవారు వివాహ నమయము బోజనములకు వచ్చెదమని వాగ్దాన 
ములు చేసి, సమాఖ్య పషృతము,మీద వాల్లు చేసిరి. మేమీ పనికారంభీంచి 
నప్పుడు మాయొద్ద ఒక్క కానును నిధిగా లేదు. ఐనను కొన్ని వారముల 
లోనే నాకు వరిచితు లైన బారు రాజారావు పంతులుగారు పైడా రామ 
కృష్ణయ్యగారు రాజ మహేం[దవరము వచ్చినపుడు ఈ పని నిమిత్తము 

80 వేలరుపాయల నిచ్చెదమని వాగ్దానము చేసిరి. రెండు సంత్సరము 

నకు పిమ్మట [వథమ వితంతు వివాహమగువరకును పట్టిన నమస్త వ్యయ 

ములను నేనే వహించినాడను. నేను చేసిన ఉపన్యాసములను ముదిం 
పించి విశేషభాగము ఊరక పంచి పెట్టినాను. వాదమునకయి 80, 40, 

స్మృతులను, పుస్తకములను కొని కృషి చేసినాను. వివాహములు చేసికొనే 

దమని వాగ్ధానములు చేసిన విద్యార్థులకు కొందరకు పాఠశాల జీతములను 

సాహాయ్యము చేయుచువచ్చినాను. బాలవితంతువులున్న స్థలములను 

విచారించి చెప్పుటకును కృషిచేయుటకును మనుష్యులకు సొమ్మిచ్చుచు 

వచ్చినాను. బాలవితంతువుల సంరక్షకులతో మాటలాడుటకయి అమలా 

పురము మండ కుట, తాళ్ళ్లపూడి, కాకినాడ, రామచం[దపురము, పాల 

కొల్లు మొదలైన స్థలములకు మనుష్యులను పంపుటయే కాక్క ఒకటి రెండు 

స్థలములకు నేనును పోయినాను. ఈ కృషిలో నా కిక్కడి రాజకీయ పొఠ 

కౌలలోని విద్యార్థలు మొదటినుండియు ముఖ్య నహాయులుగా నుండిరని 
చెప్పవలసి యున్నది. + 

మహారాజులు సహితము నిర్వహించలేని యీ మహాకార్య భారమును. 

ధన విద్యా అధికార బలములేని పిన్నవాండము నలుగురైదుగురము 
పైన వేసికొని శ్రమపడుచుండగా, లోకానుభవమును విద్యాధికారములను: 
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ఎక్కువగా గలవారు మాకు చేయూత అయినిలచి, మాకు అత్యంత పోత్సా 
హము కలిగింవజొచ్చిరి. ఈ విధముగా మేము కొంత బలపడి, రెండు 
సంవత్సరములు వాగ్యుద్ధమును నడిపిన మీదట, [కియలేని వాదములవలన 
[వయోజనము లేదని తెలిసికొని, వలాగుననైన కొన్ని వివాహములు జరువ 
వలెనని నిశ్చయించుకొని ఆత్మూరి లక్ష్మీ నరసింహముగారును, న్యాపతి 

సుబ్బారావు వంతులుగారునుు కొమ్ము రామలింగశాస్తింగారును బనవరాజు 

గవరాజుగారున్కు నేనును చేరి అయిదుగురమొక ఆంతరంగిక సమాజ 

ముగా నేర్ప్చడిి మా (వయత్నముల నితరులతో చెప్పకుండునట్లు 
(సమాణము చేసికొని రహస్యముగా కార్యాలోచనము చేయుట కారం 
భించితిమి. 

ఈ సంగతి తెలిసికొని స్త్రీ వునర్వివాహ నిషేధ వక్షమువార్యు మా 
(వపయత్నములు కార్యములకు వచ్చుచున్నవని వ ఒక దినమున 

మార గండేయస్వామి ఆలయములో నభచేరి నన్ను దేవాలయమునకు 

రప్పించిరి. నభా భవనమునకు న క నన్ను కొట్టవ లెనని 
[బ్రాహ్మణులు కొందరు ఉధ్ధేశించుకొని వచ్చిరట! ఈ వార్త విద్యార్థుల చెవి 
సోకగానే నభ ఆరంభమయిన అరగంట లోవల దేవాలయ మంతయు 
రెండు వందల విద్యార్థులతో నిండిపోయినది. అనేకుల చేతులలో కరలుండీ 
నవి. కొందరు విద్యార్థులు నడుమను నా చుట్టును కూర్చుండిరి. ఆ దినము 

మొదలుకొని పట్టణ ములో కక్షావేశములు మరింత (పబల సాగెను. 

విరూపాక్ష “పికస్థులైన మా శంకరాచార్య స్వాములవారు విజయ 
నగరము నుండి బైలుదేరి దారిపొడుగునను భిక్షలును, పొద పూజలును 
గైకొనుచు మా గోదావరీ మండలమునకు వచ్చుచుండిరి. రాజమహేంద 
వరమున జరుగుతున్న విధవా వివాహ (పయత్నము గూర్చి విని మా 

స్వాములవారు ఆ పనిలో (వవేశించిన వారినందరిని వెలివేసెనమని ఆన 
తిచ్చిరట! పీఠాధిపతులు విత్తావహరణము నిమిత్తము చేయుచున్న అకృత్య 
ములను గూర్చి మా మా వివేకవర్ధని బహు విధముల (వాసి (పజల కన్నులు 
తెరపుట కారంభించినది. ఈ స్వాములవారు, మగనిని విడిచి లేచి పోయి 

జగన్నాధపురములో వ్యభిచరించుచుండిన (బాహ్మణ కులటవలన ధన 
స్వీకారము చేస్తి భార్యను విడిచిపెట్టినందుకై దాని మగనికి బహిష్కార 
వ్మతిక పంపి అతనికి శుద్ద వ్యతికనిచ్చుటకు అధిక విత్తము లాగజూచిరి : 
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బొల్లా [పగడ వెంకన్నగారును వృద్ధ గృహన్థుడు 50 ఏండ్ల వృద్ధాంగనతో 

వ్యభిచరించిరని నేరము మోపి, బహీష్కారో పిక పంపి, విశేష విత్తము 
నాకర్షించుటకు (పయత్నించిరి: కులము విడిచి లేచిపోయి తురకశే పేటలో 
కాపురముండి బిడ్డలను కన్న [(బాహ్మణ కులట యొక్క పుతుని శిష్యునిగా 

స్వీకరించిరి. ఇవియన్నియు వివేక వర్ధని వెల్లడించుట చేత రాజమహేర్యద 
పురవాసుల్కు స్వాములవారు మా పురమునకు వచ్చినప్పుడు, భిక్షలు చేయ 

కుండిరి. కులటా పుతుడైన శిష్యుని పంపిన తరువాతనే వారికి భిక్షలు 
జరిగినవి. 

ఇంచుక విద్యాగంధమున గల వితంతువులు కొందరు తమ్ము వైధవ్య 

దుఃఖమునుండి కాపొడవలసిదని నాకుత్తరములు |వాసిరి. యుక్త వయస్సు 

రాని వితంతు కన్యల వివాహములతో నారంభించిన బహు జనరంజకముగా 
నుండి శ్మీఘకాలములో వ్యాప్తి కలుగునని భావించి యుంటిమి. వితంతు 

కన్యలకు వివాహములు చేసెదమని బెలుదేరిన వారు ముందొక వివాహ 
మైన తరువాత తాము రెండవ వారముగా నుందుమనిరే కాని, మొదటి 
వారముగా నుందుమను ధైర్యశాలులు బైలుదేరలేదు. 

ఇది ఇట్టుండగా, తిరువూరు (5113002 Dt.) డిప్యూటీ తాహస్పీలుదారుగా 

నుండిన దర్భా |బహ్మానందముగారు 1881 నవంబర్ 5 న నాకిట్టు 
(వాసెను:; “ఆ బాలవితంతువు 12 ఏళ్ల వయనుగల (బాహ్మణ కన్య 

యొక్క తల్లి. మీరిక్కడికి మీ మనుష్యులను వంపినతోడనే తన కుమారితను 
మీ వద్దకు పంపెదనని వాగ్ధానము చేసినది. నమ్మదగిన వారును, బుజు 
వర్తనులును, దృఢ చిత్తులునయిన మనుష్యులను పంపుడు. వారు విషయము 

నత్యంత రహస్యముగా నుంచవలెను. మీ మనుష్యులు మీ యుత్తరముతో 

మార్గస్థులవలె నిక్కడకు వచ్చి నన్ను కలిసికొననిండు.”” 

ఈ కార్యముల యందత్యంతాదరము గలిగి, మొదటి నుండియు మాతో 
వని చేయుచుండిన సోమంచి భానుశంకర రాజుగారిని నా లేఖతో |బహ్మా 

నందముగారి యొద్దకు 15 వ తేదీన వంపితిని. ఆ చిన్నది ఏ [గామము 
నందుండెనో, ఆ చిన్నదాని తల్లి పేరేదో మేము పంపిన మితునకు నహి 
తము చెప్పక, [బహ్మానందముగారిని కలుసుకొన్న తరువాత నమస్తమూ 

వారే చేసెదరని మాతము చెప్పితిని. 
నా మితుడు రాజమహేందవరమును విడిచిన రెండు దినములకు 
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(బహ్మానందముగారు [వాసిన యుత్తర మొకటి నాకు చేరినది. ఆ లేఖలో 
నిట్టు ఉండెను; “వెంటనే పోయి త హశ్శీలుదారుగా వినుకొండ తాలూకా 
ఒప్పగించుకోవలసినదని నిన్నటిదిన మాకస్మికముగా నాకుత్తరవు వచ్చి 
నది. నేను రేపటి దినము వినుకొండకు పోవుటకు ఈ స్థలమును విడుచు 
చున్నాను. ఆశాభంగమును పొందక, రేపూడికి బాలవితంతువు ఉండే 
(గామము వెళ్లి బాలిక తల్లితో మాట్లాడి ఆమెను తీసికొని పోవలసినదని మీ 
మనుష్యులతో చెప్పుడు.” 

మా మనుష్యులు నడిదారిలో నుండిరి. మా మితుడు పోవలసిన [గామము 
మా పట్టణమునకు 150 మైళ్ల దూరములో నున్నది. అయోమార్గములు 
లేవు. తంతి సమాచారముండదు. నేను నా మితులతో ఆలోచించి, ఆ 
చిన్నది వాసము చేయు (గామమునుు, తల్లి ఇంటిపేరును, జరవవలసిన 
కృత్యమును తెలుపుచు మా మితునకొక లేఖ్యవాసి, లక్క ముదలు వేసి 
ఒక భటునికిచ్చి పంపితిని. మా మితుడు గమ్యస్థానము చేరి విచారింపగా 
(బహ్మానందముగారు దూర్యగామము పోయినట్టు తెలియవచ్చినది. తాము 
పోవలసిన గామమేదో వారికి తెలియదు. తాము వచ్చిన కార్యము వేరొక 
శితో చెప్పవల్టకాదు: తుదకు తామెవ్వరో తెలుప వీలుపడదు. బుద్ధి 
మంతుడు, కార్యదక్షుడునగుటచే తొందరపడిరాక, మా యుత్తరము 

నపేక్షించి మా మితుడా [గామములోనే వేచియుండగా, మేము పంపిన 

మనుష్యుడు పోయి మా లేఖ నిచ్చెను. తక్షణమే పోవలసిన (గామమునకు 
వారు మువ్వురును పోయిరి. 

ఆ చిన్నదాని తల్లి దండులు [గామాధికారులయిన గొప్ప వంశము 
వారు. ఈ కార్యము తల్లికౌకతెకు తప్ప బంధువర్గములో నెవ్వరికి నిష్టము 
లేదు. ఈ సమాచారము కొంచెము పైకి పొక్కినను మోటు [గామముల 
వారు దౌర్దన్యమునకు తెగింతురు. మా మితునకు సాయము చేయువారు 
చుట్టుపక్కల నొక్కరును లేరు. ఇటువంటి విషమ పరిస్థితిలో, నా మితుడు 
తామెక్కడికి పోవుచున్నారో బండివాండకు సహితము చెప్పక, రాత్రి 
రెండు యామములకు ఆ (గామము చేరి, వారి యిల్డుచేరిి చిన్నదాని తల్లిని 
లేపి, రహస్యముగా తాము వచ్చిన పనిని తెలుపగా, ఆమె (బహ్మానందము 
గారు రానిదే తాను పిల్లను పంపనని చెప్పెను. నా మితుడా రాత్రి ఆమె 
నేలాగుననో బతిమాలి యొప్పించి, తెల్లవారక మునుపే ఆ చిన్నదానిని తీసు 
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కొని వెనుకనుంచి, యెవ్వరు వచ్చి వట్టుకొందురో యను భీతిచేత శ్మీఘ 

[పయాణము చేస్తి ఆ చిన్నదానిని 27 వ తేదీని మా యింటివద్ద చేర్చెను. 
ఆ మరునాడే ఈ వార్త ఊోరంతయు పొక్కి, ఆ చిన్నదానిని చూచుటకయి 
జనులు తీర్ధ (పజవలె మా యింటికి రాసాగిరి. 

అప్పుడు మేము వరాన్వేషణమున కువ[కమించితిమి. ఆ వరకు వివాహ 

మాడ నిశ్చయించుకొన్న విద్యార్థులకు కొందరికి తల్లి తం|డులు భయపడి, 

బలవంత పెట్టినందున వీవాహములయిపోయినవి. బహు సంవత్సరములు 

మౌ తపనే. యుండి విద్య నేర్చుకొని, విశాఖపట్టణములో ఆరక్షకశాఖ 

యందిరువది రూపాయల పనిలో నున్న, 22 నం. [పాయముగల ఒక 
చిన్నవాని భార్య ఆకస్మికముగా మరణము నొందుట తటస్థించెను. నేనా 
తనికి జాబు వాయగా తానీ చిన్నదానిని వివాహమాడుట కంగీకరించెను. 

పలువురాకనికి కన్య నిచ్చెదని తిరుగుచున్నను నిరాకరించి, వితంతు 

వివాహము చేసికొని అనేక కష్టములు పొందుటకు సాహసించిన అతని 
ధైర్యమును, పరోవకార చింతయు శ్థాఘ్యములు. 

వివాహ వ్యయము నిమిత్తము నాళము కామరాజగారు వేయిరూపొ 

యలు మాకిచ్చిరి. వరుడు గోగులపాటి [శ్రీరాములుగారని తెలిసిన తోడనే 
అతని బంధువులు మొదలయినవారు వచ్చి, వివాహము చేసికోవలదని 

హితోవదేశములు చేస్తి కార్యము గానక మరలిపోయిరి. వివాహము 
జరుగునని నిశ్చయముగా తెలిసిన తరువాత మా పట్టణమంతయు మహా 

వాయువు చేత నంక్షోభము చెందిన మహానముదము వలె కలగ 

నారంభించెను. నా మి+కులు నహితము నాతో మాటాడుటకే భయపడిరి. 

శ్రీ పునక్వివాహ విషయమున తమ [పొణములనయిన ఇచ్చెదమని డంభ 

ములు పలికినవారు సహితము, పెండ్లికి వచ్చుట మాట అటుండగా, మా 

వీథిన నడచుటకే భయవడి చుట్టు తిరిగి పోవువారైరి. బంధువులందరును 

నన్ను జొతిభముని వలె చూడసాగిరి. వివాహ దినమున మా యింట 

మా[తమే కాక “యింటి చుట్టును, ఏథి పొడునను రక్షక భటుల కావలి 

కావలసి వన్ ఇటువంటి మహా సంక్షోభములొ 1881 డిసెంబరు 11 
రాతి రాజమశే హేం[దవరములో మొదటి ప్రీ పునర్వివాహము జరిగినది. 

ఆ వివాహమునకు కొందరు అనివార్య (వతిబంధముల చేతను, 

కొందరు స్వాభావిక ఫీరుత్వము చేతను రాలేకపోయినను, ధైర్యశాలు 
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లును, దేశాభిమానులును అయిన నా మిశులు అనేకులు విహహ దినములలో 
తాంబూలమునకు మ్మాతమే కాక్క భోజనమునకు సహితము వచ్చిరి. అట్టి 
వారిలో నగగణ్యులు బనవరాజు గవరాజుగారు. పదిమంది ఒక్కసారిగా 
లోకాంతర గతులయినప్పుడు పుట్టినంత స సంక్షోభము ఈ వివాహ దిన 

మున వారి యింట పుట్టినది. భార్యవంక వారును, తన వంక వారును 

ఒక్కసారిగా గొల్లున గోలపెట్టి, ఏడ్చుచు, శపించుచు లేచిపోయిరి. 

గవ్యరాజుగారి వలెనే భోజనములు చేసినవారందరును ఈ విధమైన 
[శ్రమల కోర్చినవారే. వలువురు పపాయశ్చిత్తములు చేయించుకొని, మమ్ము 

విడువవలసినవారైరి. ఇటువంటి భయంకర సమయములో ధైర్యము 
నిలుపలేక పోయినందుకు నెను వారిని నిందిలవను, 

ఆ అనర్థముల కంతకును మూలమయిన నా పాణములకు సహితము 
కొందరు దుష్టులెగ్గుకలచిరి గాని విద్యార్థులును, రక్షకభటులును నాకంగ 
రక్షకులుగా "నుండుట చేత నా శేవిధమైన అపాయమును కలుగలేదు. 

మాకు ఆ రక్షక శాఖవలన కలిగిన సాయ మింత యంత అని చెప్పదరము 

కాదు. అల్లరి జరుగకుండ వారించుటకయి మా యింటి చుట్టును రక్షక 

భటులరువది మంది కావలి కాచుచుండిరి. డిస్టిక్టు పోలీసు నూవరింటెం 
డెంటు స్వయముగా నుండి తగిన ఏర్పాటులు చేయించుచుండెను. జాయింటు 
మేజిస్ట్రేటు న్వయముగా రక్షణ (కమమును విచారించుచుండెను. అందు 
చేత నాటి వివాహము జయ[వదముగా జరిగెను. 

(పథమ వివాహము నిర్విఘ్నముగా నడచుట మా మండల మంతయు 
వ్యాపింపగా తమ వితంతు బాలికలకు వివాహము చేయదలచుకొన్న 

వారనేకులు మా పట్టణమునకు రా సాగిరి. అందుచేత, మొదటి వివాహము 
జరిగిన నాల్లవ దినముననే రెండవ వివాహము జరిగింది. ఇంకను అనేక 

వివాహ ములు జరుగునని అనేకు లెదురు చూదుచుండిరి. వివాహమైన 

తరువాత దంపతుల నాశీర్వదించుచు మమ్మభినందించుచు నానా 
ముఖముల తంతీ వార్తలును లేఖలును రాదొడగినవి. 

మొదటి వివాహమయిన నాల్గవ దినమున 12 ఏండ్ల [పపాయముగల 
బాల వితంకువును వెంటబెట్టుకుని వచ్చి ఆమె తల్లి, తన భర్త ఆ చిన్న 

దాని వివాహమునకయి మా యొద్దకు బంపెనని చెప్పెను. మేమామె 
మాటలు నమ్మి, (వవేశ పరీక్ష నిమిత్తమయి పోబోవుచున్న ఒక విద్యార్థిని 
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రప్పించి, వధువును చూపి, అత డొప్పుకొన్న మీదట వివాహము సిద్ధము 

చేసితిమి. అతడు మంగళా స్నానమునకు కూరుచుండగా యీ వార్త అతని 
తండికి తెలిసి రోదనము చేయుచు పరుగెక్తుకొని వచ్చి, పెండ్లి కుమారుని 
లాగుకొని పోవుటకయి (పయత్నించెను. మాలోనివారు కొందరు ఆయనను 
పట్టుకొని తీసికొనిపోయి శతమానము ముడిపడువరకును ఓదార్చుచు 
సమాధానపరచీ, మెల్లగా నావలకు పంపివేసి5. మకునాటి రాతి ఊరేగింపు 

మహోత్సవములో హిందువులలోని తగు మనుష్యులేకాక, డీస్టిక్స్ జడ్జి 

జాయింట్ మేజిస్ట్రేట్, కాలేజి (పిన్సిపాల్ మొదలైన యూర పియనులు 
వల్దకుల వెంట నడిచరి. 

రెండవ పెండ్లి కుమార్తెను తండి యనుమ39ిలేకనే తల్లి తీసుకొని 
వచ్చినదని మా (వతిపక్షులేలాగునో తెలిసికొని, ఆత నిచేత మామీద నేరము 
మోపించిి మమ్ము శిక్షింపజేయవలెనని [పయత్నించిరి. వారి దుష్ప 
యత్నములను మేము యుక్తసమయములోనే తెలిసికొని, తల్లివలన నత్య 
మును [గహించ్చి పెండ్లి కూతురి తల్లిని పంపి ఆమె భర్తను రప్పించుకొని 
సభల నెక్కకుండ తప్పించుకొంటిమి. 

ఈ వివాహమయిన మరునాటి నుండియు మూర్ణ జనుల వలన బాధ 
లంత కంతకు _పబల సాగినవి. ఈ శుభకార్యములయందు కొంచెము 
సంబంధమున్న వారి నందరిని కాపురమున్న అధ్రె యిండ్రనుండి లేవ 

గొట్టిరి. నూతులలో నిల్లు తోడుకోనియ్య “క పోయిరి. నిట్ల తెచ్చు (బాహ్మణు 

అను తేకుండా చేసిరి. శుభాశుభ కార్యములకు (బాహ్మణులను పురోహితు 
లను రాకుండ చేసిరి. బంధువులను వారి యిండ్లకు పోవుండ చేసిరి. 
కొంత ధైర్యము కలిగి నిలచిన వారిలో కొందరికి మా గృహము ౧చ్చితిని. 
వివాహములయిన కొద్ది దినములలో 80 మండికి ఢీ) an 

స్వాములవారి యొద్దనుండి బహిషార వృతికలు కూడ వచ్చినవి 
ఈ బాధలిక్కడ నిట్టుండగా బహు స్థలములనుండి (వోత్స్చాహకరము 

లైన ఉత్తరములు, అభినందన వ|క్రికలున రాదొడగినవి. చెన్నషటణము 

నుండి అనేక మిత్రులు వెంటనే రావలసినదనియు, ఈ వేడి చల్లారక 
మునుపే ఎ కొన్ని ఉపన్యాసములు చేసిన పక్షమున తప్పక కొన్ని వివాహ 

ములగుననియు నన్నాహ్వానము చేసి3. నల్టగొండ కోదండరామయ్య 
గారు చెన్నపట్టణము చూడ వలెనన్న అభిలాష తనకు గలదనియు, తన్ను 
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తీసుకొనిపోయెడు పక్షమున తానే నాకు వంట చేసి 'పెపట్టదననియు 
నన్నడుగగా అంగీకరించితిని. 

అప్పుడు చెన్నపట్టణమునకు పోవ ఆవిరి బండ్లున్కు ఇనుపదారులును 
లేవు. కాలువపయి వడవలో ఒక్క దినము [పయాణము చేసి కాకినాడ చేరి, 
అక్కడనుండి వారమున కొక్కతరి పోయెడు పొగయోడల మీద రెండు 
దినములు వపయాణము చేసి చెన్నపురి చేరవలెను. పొగయోడ పోవు 
డిసెంబర్ 80 తేదిన గాలివాన ఆరంభమయ్యెను. అటువంటి సమయమున 

నమ్ముదము మీడ పోవలదని పైడా రామకృష్ణయ్యగారు మొదలైనవారు 
నన్ను బహు విధముల టపార్థించిరి. ఒక్కసారి నిశ్చయము చేసికొన్న 

తరువాత పట్టిన పట్టును విడిచెడు స్వభావము కలవాడను కాకపోవుటచేత, 
మౌర్ధ్యముతో గాలివానలోనే పడవయెక్కి, నా సహచరునితో గూడ 
సము దమునందు ఐదుమైట్ళూ (పయాణముచేసి పొగయోడ నమీవమునకు 
పోగలిగినన్కు పడవ ఓడను తారసించుట అపాయకరమని ఎంచి, ధూమ 

నౌకాధికారి మమ్మెక్కించుకొన నిరాకరించినందున, మేము ఉభయుల 

మును తడిసి ముద్ద అయి రాతి 89 9 గంటలకు తీరము చేరవలసిన 

వారమయితిమి. .. 

స్వాములవారు పంపిన బహిష్కార వ।తికలు పెద్ద పులులవలె బెదిరింపగా, 
ఆవరకు ముందంజె వేయువారండరును వెన కంజెవేసి, మా ధైర్య వచనము 
లను చెపినిబెట్టక పూర్వచార పరాయణుల మరుగునకు పలాయితులు 

కాబొచ్చిరి. అత్మూరి లక్ష్మీ నరసింహముగారు స్వాముల వార్ పై అభి 

యోగము కెచ్చిరి కాని అది కొట్టివేయబడనద్. (వథమ వివాహము చేనుకొన్న 
గోగులపాటి శ్రీరాములగారి నీ విషయమున దూషించినారని కొందరు 
4(వముఖులమీద దర్శ్భా వేంకట శా గాథ మాన నష్టమునకు అభియోగము 
తెప్పించి ఓడిపోయినందున గొప్పవారితో వెరము తప్ప వేరు (పయోజనము 
లేకపోయెను. మా |వకిపక్షులు విజయ గర్వితులబయి మా పక్షమువారిని 
మరింత లోకువ చేసి గేకిచేయసాగిరి. 

అఫీమోగము కొట్టుపడిన తరువాత ఆత్మూరి లక్ష్మీనరసింహముగారు 

వెష్ణ్లవ మక (పవిష్టులయి [పాయశ్చిక్తము చేసికొనగా, వితంతు వక్షమున 
పని చేసినందు కే వాయశ్శిత్తము చేసకొనిరని [పతిపక్షులు పలుకజొచ్చిరి. 

వైష్ణవ మత (పవేశమున కావశ్యకమయినందునకే [పాయశ్చిత్తము చేసి 
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కొంటిమనియు, తాము వెనుకటివలెనే వితంతు వివాహముల విషయమున 
శ్రద్ధ వహించెదమనియు వారు వివేకవర్టనిలో లేఖ (వాసిరి. కాని 
తరువాత వివాహములు జరుగునప్పుడు మ్మాతము రాలేదు. అయినను 
వివాహముతో నంబంధించిన విషయమందు (శద్ధ వహించుచునే యుండిరి. 

వితంతు వివాహలత కవలంబన్తంభమని వ. పెడా రామ 
కృష్ణయ్యగా రే వితంతు వివాహ పక్షమును విడిచిపెట్టి, ([పాయశ్సిత్తము 
చేయంచుకొన బోవుచున్నారని (ప్రబల ష్ వ్యాపించెను అట్టి 

వైపరీత్యము కలుగకుండుటకయి నేను నర్వ విధముల [ప్రయత్నము 
చేసితిని. ఈ విషయమును గూర్చి మాకత్యంత సహాయులయి, కాకినాడ 
నబ్ జడ్జిగా నుండిన కృష్ణస్వామి రావు కరతులుగారి పేర |వాయగా 
వారిట్లు [పత్యుత్త రమిచ్చిరి. 

“పెడా రామకృష్ణయ్యగారు ఆచార్యుని అధికారమునకు లోబడుటకు 
తన మనస్సును దృఢము చేసికొన్నాడు. పెడా రామకృష్ణయ్యగారు 
ఇంత వరకును చేసినట్టుగా ముందంత న హాయము చేయజాలరు.?? 

ఇటువంటి కష్టకాలముల యందు నహితము రహస్యముగా మాకు 
బహు విధముల తోడుపడినవారు కొందరుండిరి. అట్టివారిలో [వథమగణ్యు 
లయి న్యాపతి నుబ్బారావు పంతులుగారు మా కారంభదశనుండి ఆలోచ 

నలు చెప్పుచు నర్వవిధముల సాయము చేయుచుండిరి. వారు రామకృష్ణయ్య 
గారిని (పాయశ్సిత్ర కర్మమునుండి మరలించు సందేశమును వహించి, 
కాకినాడకు పోయి వారితో మాట్లాడి, “*పాయశ్చిత్తము చేయించుకొనుటకు 
ముందు మిమ్ము చూడవలెనని నే నాయన యొద్ద వాగ్గానమును 
గైకొన్నానుఎ అని (వాసిరి. 

పంతులుగారు (వాసినట్టుగా రామకృష్ణయ్యగారు పాయశ్చిత్తము చేసి 
కొనుటకయి రాజమహేం[దవరము వచ్చి నన్ను చూచిరి. ఆయనకు నేను 
చెప్పవలసినంత చెప్పితిని. ఆయన ఇకముందు వివాహములు జరుగవనియు, 
చిర గెడు వక్షమున తాము సాహాయ్యము చేసెదమనియు చెప్పెను. అధమ 
మొక్క సంవత్సరము కాలము వేచి చూడవలసినదనియు, అప్పటికీ 
వివాహములయ్యెశు చిహ్నములు కనబడక పోయిన యెడల [పొయశ్చిత్తము 
చేసికోవచ్చుననియు నేను చెప్పితిని. మోమోటమను చేత నాముందు ప్రాయ 
శ్చిత్తము నిలుపుచేసెదనని చెప్పి ఆయన వెడలిపోయెను. అటు తరువాత 
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కొందరు విద్యార్థులు వచ్చి రామకృష్ణయ్యగారు [పపాయశ్చిత్తము చేయించు 
కొనబోవుచున్నారని చెప్పిరి. నేను వెంటనే వారి యింటికి పోయితిని. పాయ 
శ్చిత్తమునకై మా (పతిపక్ష నాయకులున్సు కొందరు వెదికులును రామ 

కృష్ణ య్యగారిని పరివేష్టించి యుండిరి. రామకృష్ణయ్యగారా నాయకులతో 

మాటాడి వంపివేసి, నేను మా యింటికి వచ్చిన తరువాత, పడవయెకి 

పోయి బొబ్బర్లంకలో [పాయశ్స్చిత్తము చేయించుకొని వచ్చి, నాడే కాకి 
నాడకు వెడలివోయిరి. తరువాత రామకృష్ణయ్యగారు మాన వ్యయముల. 

నిమిత్తము డబ్బు పంపమానివేసిరి. నేనా సంగతి ఎవ్వరికిని తెలియనీయక, 
వారు సొమ్ము పంపుచుండినప్పటివలెనే సేవకుల జీతములు మొదలైన 
విచ్చుచు పనులు జరుపుచుంటిని. 

గోగులపాటి శ్రీరాములుగారు వివాహము చేసికొని విశాఖపట్టణమునకు 
వెళ్లిన కొలది కాలములోనే ఆయనకు రక [గహణీ పట్టుకొని, అంతకంతకు 

హెచ్చయ్యె ను. జనవరి నెల మూడవ వారములో అతడు పాణ సంశయ 
దశలో నున్నాడని మిత్రులు నాకు ఉత్తరము వాసి తంతీ వార్తను పంపిరి. 
అప్పుడు నాకు కలిగిన మనోవ్యాకులతకు పరిమితి లేదు. వివాహమెన నెల 
దినములలోనే మొదటి వివాహము చేసుకొన్న పురుషుని కేమైన తటస్థించిన 
జనులు దానిని ఈ వివాహమున కారోపింతురు. ముందెవ్వరును వీతంతు 

వివాహములను చేసికొన నంశయింతురు. అతని విషయమయి అధిక (శద్ధ 
చేయవలసినదని మితుల కనేకులకు లేఖలను [వాసి మా పురోహితుని 
ముందుగా పంపి, తరువాత, మాలో చేరి మా యింటనే యున్న నట్టగాండ 

కోదండ రామయ్యగారిని పంపికిని, ఆయన జనవరి 29 న విశాఖపట్టణము 
చేరునప్పటికే అతని వ్యాధి -ఈశ్వరానుగహమున మరలి, “అతను 
స్వస్థత కు వచ్చుచుండెను, 

లక్ష్మీనరసింహముగారి అభియోగము పోయిన మరునాడు శంకరాచార్య 

స్వాములవారిని మహా వెభవముతో మా గుమ్మము ముందరి నుంచి కొని 
పోయి, రాతివేళ దీపికా సహ్యనములతో రాజమహేందవుర వీథులలో 
నూగరేగించిరి. స్వాములవారు రాజమహేందవరమును వీడక్క (వతి 
దినమును వాద్యములతో వీథులగుండ నూరేగుచు, భిక్షలు చేయుచు, కొన్ని 
మాసములు నిలచియుండీరి. స్వాములవారు విధవా వివాహముల నెంత 
నిషేధించుచు వచ్చినను, ఘోటక' [బహ్మచారులైన వారి శిష్యులు దండలతోడ 
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రాతులు అమం[తకమైన వివాహములను రహస్యముగా జరుపుచునే వచ్చిరి. 
పాఠశాలలోని విద్యార్థులు కొందరీ రహస్యము గనిపెట్టి ఒక్క రాత్రి కాచి 
యుండి ఒక (బ్రాహ్మణ వితంతువుతో నంసారము చేయుచున్న ఒక 

(బహ్మచారి శిష్యుని పట్టుకొని, ఆ అపూర్వ దంపతులను వీథిలోని కీడ్చు 

కొనివచ్చి, ఎల్లవాఏకిని మూపి, అవమానపరచిరి. అందుచేత స్వా (ములవారి 

శిష్యులు విద్యార్థులమీద పగ తీర్చుకోవలెనని నిశ్చయము సస గ. 

రెండు దినములయిన తరువాత పగలు 12 గంటల వేళ స్వాములవారి 
శిష్యులు గోదావరిలో స్నానము చేయుచుండగా విద్యార్థు లిద్ద రక్కడ కు 

స్నానమునకు పోయిరి. వారిని చూచి శిష్యులు విద్యార్థుల నందరిని కలిపి 

తిట్టగాా తప్పిదము చేసిన వారిని తిట్టవలయును గాని మొత్తము మీద 

తిట్టుట న్యాయము కాదని మందలించిన మ. (కూరముగా కొట్టిరి, 

శెండవ విద్యార్థి పారిపోయి ఈ సమాచారము పట్టణములో చెప్పగా, 

విద్యార్థులనేకులు కూడుకొని ఆ దుండగవు శిష్యులను 'దండింపవలయునని 
(పఠిజ్ఞి చేసికొని గుంపులో గూడి, స్వాముల వారున్న గృహము ముందు 
ఏథిలో తిరుగసాగిరి. భయపడి ఆ శిష్యులు విథిలోనికి రాక, ఇద్దరు రక్షక 
భటులను వాకిటిలో కావలి యుంచుకొనిరి. విద్యార్థులు ర్యాతి జామువరకును 
శిమ్యలిల్లు వెడలివచ్చు జొడగానక విసిగి, నాటికిండ్లకు పోయిరి. మరునాటి 
యుదయమున యధా(పకారముగా విద్యార్థులు పాఠశాలకు పోయిరి. 

విద్యార్థుల నందడి కానరాకపోయినందున శిష్యులు సాహసించి, రెండు 

మూడు గడియల (పొద్దుండగా గోదావరి యొడ్డున నున్న ఇనుక తివ్పకేసి 
నడిచిరి. ఈ సంగతి ఒక విద్యార్థి కని పెట్టి తక్కినవారికి సమాచార 

మంపెను. ఆ శిష్యులు మరలివచ్చును గోదావరి యొశ్డునేయున్న ధాన్యపు 

పాకలను సమీపించునప్పటికి, ఎదుట దండధరులవలె కొందరు విద్యార్థులు 
కనబడీరి. గుండెలు పగిలిపోయి బెవరి బెదరి శిష్యులు నలువక్కల చూపు 

నిగిడీంవగా్యా నానా ముఖముల విద్యార్థులు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చు 

య. శిష్యులు పారిపోవుటకు పిక్కబలము చూపిరి. విద్యార్థులు వారిని 

కొని పాదరక్ష (పయోగములచేత బుద్ధి చెప్పి దానుల మనీపించుకొని 
వ. పెట్టిరి. ముందు పరుగెత్తిన వారి అవస్థను చూచి వెనుకటివారు గోదా 

వరిలోకి దిగి, కంఠము లోతువరకును పారిపోయిరి. విద్యార్థులు కొందరు 
వారిని వెంబడించి వట్టుకొని, నీటిలో ముంచి లేవనెత్తి, వారి తలలను 
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మర్దెలలుగా చేసి వినోదించి తమతోడి విద్యార్థిని అన్యాయముగా కొట్టిన 

బుణమును వడ్డితో గూడ తీర్చుకొనిరి. 
మొట్టమొదట దెబ్బలు తినిపోయిన ఇద్దరు శిష్యులును పరుగెత్తి స్వాముల 

వారి సన్నిధానము చేరి జగధురువు యొక్క శిష్యులకు సం్యపాప్తమయిన 
కష్టపాటును విన్నవించుకొన్సి రక్షక భటులతోడ, మరల యుద్ధ భూమిని 
చేరిరి. అప్పటికి అక్కడ ఇన్నూరుగురు విద్యార్థులకం కొ నధికముగా 

చేరియుండిరి. నీటిలో నున్న విద్యార్థులా రక్షకభటులను చూచి, శిష్యులను 

వదలిపెట్టి, నీటిలో ముణిగి న్ మరియొక రేవున కేలి యింటికి 
పోయిరి. ఆ శిష్యులను వెంటబెట్టుకొని పోయి రక్షక భటులు స్వాముల 

వారితో చేర్చిరి. 
ఆ రాతి బడి పిల్లలు స్వాములు వారి శిష్యులను కొట్టి చంపిరనియే 

పట్టణములో [వవాదము పుట్టను. అందుచేత విధవా వివాహ పతి 
పక్షులు వీథిలో మొగము చూపుటకే తెగింపలేక పోయిరి. నేనా సమయ 
మున చల్లగాలి ననుభవించుచు రేవున ఒక పడవమీద కూరుచుండి యుండు 

టచే, పొద్దుపోయి యింటికి పోవువరకును నాకీ వార్తయే తెలిసినదికాదు. 
మొదట మాలో చేరియుండినను ఇప్పుడు స్త్రీ వునర్వివాహ నిషేధవాదులకు 
నాయకుడుగా నుండిన ఒక |పబల గృహన్థు ఆ సమయమున నేను కూరు 

చుండిన తావునకు అనతి దూరముననే కూరుచుండి, ఎవ్వరో ఈ శిష్యుల 
వార్త చెవిలో చెప్పగానే అధైర్యము పుట్టి తన సేవకుని చేతిలోని దీపము 
ఆరిపించి, తలనిండ ముసుగువేసికొనిి రాజమార్గమున నడువక, నందుల 

గుండ పోయి యిల్లు చేరి తిరిగి చూచెను. స్వాములవారికి ముఖ్యబలముగా 

నున్న వారొక్కరును వారి నూరార్చుటకయి ఆ రాతి పీఠ దర్శనమునకు 
రాక, తక్షణమూరువిడిచి పొండని లోక గురువునకు నందేశము పంపిరి. 
మరునాటి ఉదయమున, విద్యార్థులు విద్యాశాలనుండి రాకమునుపే, 

స్వాములవారు తమ పీఠమును మా పట్టణమునుండి తరలించి తాము 

నదిని తరించి, భిక్షలు చేయింపలేక (శ మపడుచున్న మా పురము వారిని 
కూడ తరింపజేసిరి. స్వాముల వారికి సంభవించిన ఈ వివత్తు వలన మా 
(పతిపక్షులకు కొంత గర్వభంగము కాగా, కొంత కాలము వారు మమ్ము 

అధికముగా బాధింప కుండీరి. 

ఇక్కడ మేము మా పొట్టు పడుచుండగా, చెన్నపట్టణములోని మా 
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స్నేహితులు పల్లి చెంచలరావు పంతులుగారును దివాన్ బహదూర్ రఘు 
నాధ రావుగారును మా వక్షమును బలవరువవిలెనని వతికలలో [పకట 
నలు [వచురింపగా, పేరుగలవారు 20, 3౩0 మంది మాతో భోజనము 
చేయుటకు నంసిద్దులె యున్నట్టు ఉత్తరములు |వాసిరి. హిందూ వ,తికలో 
(వతి వారమును మూడు లా. ఉత్తరములు [వకటింవబడుచు వచ్చి 
నవి, అధిక సంఖ్య గలవి అంత (వోత్సాహకరములుగా నుండక పోయినను, 
[పోత్సాహకరములుగా నున్నవే అప్పటి మా పనికి బాలియుండునట్లు 
కనబడెను. 

మాతో సహభోజనమున కేర్పాటు చేసి మాకు (పోత్సాహము కలిగిం 
చుటకయి చెంచలరావు వంతు పలుగారు మమ్మచ్చటకు ఆహ్వానము చేసిరి. 
నేనా ఆహ నము నంగీకరించి ఈస్టరు సెలవులలో నచటికి బోవ నిశ్చ 
యించి వారికి తెలపితిని. మార్చి 12 "వ తేదిన మైలాపురమునుండి వారు నా 
కిట్లు (వాసికి; ోరఘునాధరావు ఏపిల్ 80 వరకును మా [ప్రయాణము 
నిలువ వలసినట్టు మిమ్ము _పార్టింవుమని నన్ను కోరెను. అయినను మీరు 
వెంటనే రావలెనని నిశ్నయించుకొన్న పక్షమున నను మిమ్ము మా యింట 

నైనను పెట్టుకొనెదను, లేడా |వత్యే కముగ నొక ఇల్లయినను కుదిక్చెదను. స 
మా కప్పుడు వేనవి సెలవులారంభమగును గనుకను, కొంతకాల య 

ముగానుండ ఉవన్యానము లియ్యవచ్చును గనుకను, 1881 మే నె 
పోవుటయే మంచిదని ఎంచితిని. ప్రథమ వివాహ దంపతులను వెంటబెట్టు 

‘ep 

కొని భార్యా నదాతముగా ఒక వంట (బాహా ,ణునితోడ బెలుదేరి వ 
పురిలో జవాగయోడ నెక్కి, నాల్లవ దినమున చెన్నపట్టణము చేరితి 
చెంచలనావు పంతులుగారు మమ్ము మైలాపు రములో స 
ఆలయ సబటువమున చూకయి ఏర్పరచిన విళెల గహ హూ మునరము (వవె వేశ 
పెట్టిరి. పంతులుగారు పంపిన గుర పు బండ్రమివ య ఉపన్యాస ము 
లీచ్చుచుంటిని. ఒకసారి జాకలిపేటలో ఉప న్య సించుచుండగా మూర్జులైన 
బెష వులు చుట్టుముట్టి నన్ను మక్టింవ జూచి కాని నా మి[తులైన 
<x 
RY) బ్వాకయు అనందాచార్యులుగారు నన క. నుండీ తప్పించి తమ 

౪చుకొని దూరముగా కొనిపోయి. 
ఇంకొకసారి నేను పెద్దినాయనిపేట (Black Town) లో నుపన్యసించు 

చుండగా పండితులనేకులు చేరి, ఉవన్యానాంతమున, వితంతువు వివా 
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హము చేసికొన్నచో దాని పూర్వ భర్తయొక్క [శౌద్దము లెవ్వరు పెట్టుదు 

రనియు, ఇట్టివే అనేక [పశ్నములు వేసిరి. నేను వానికన్నిటికిని శాస్త్రోక్త 
ములయిన సమాధానములు చెప్పితిని, ఈ విధముగా నన్నోడింపలేక, 
శమీకు శాస్త్రములయందు విశ్వానమున్నదా % అని (పశ్న వేసిరి. “లేదు, 

ఆత్మరక్షుణార్థమును, శాస్త విశ్వాసముగల వారి నిమిత్తమును నేను శాస్త్ర 

(పమాణములను జూపుచున్నానుఎి అని చెప్పితిని. ఈ సభలకు పూర్వము 

అండర్సన్ హాలులో స్త్రీ వునర్వివాహమును గూర్చి ఉపన్యాస మీచ్చుట 

'కేర్చాటు చేయబడినది. శాస్త్ర (పమాణములను కాగితము మీద [వాసికొని, 

చెంచలరావు పంతులుగారి బండిలో వారితో గూడ బైలుదేరితిని. అది 

మొదటి ఉపన్యాస మగుటచేత, వితంతు వివాహము గూర్చి జనులకు 

దుర భి పాయము కలిగింపవ లెనన్న దురుద్దేశముతో పండితు లేమేమో [వాసి 
పెద్ద కాగితముల మీద నచ్చొత్తించి పట్టణమందంతటను పంచిపెట్టిరి. 

మేము బండిలో పోవుచుండగా నెవ్వడో ఒక కాగితమును బండిలో గిర 

వాటు వేసెను. నే నది చదువ నారంఖించితిని. అందులో రండలు, 

ముండలు అన్న పదములును, దూషణ వాక్యములును తప్ప శౌస్త9 

(ప్రమాణములు కానరాలేదు. 
క్రైస్తవ కళాశాలలో చేరిన ఆండర్చన్ హాలు చేరునప్పటికి నేనా కాగిత 

మును ముగింపగలిగితిని. కోవన్యగత చేత నా రక్తము వేడియెక్కి, నా 

మనసు నా వశముగాక ఉదేకింప జొచ్చెను. రెండు గంటల సేపు 

నోటికి వచ్చిన ఫ్రేమేమో చెప్పితిని. పలుమారు కరతాళ ధ్వనులతో సఖా 

భవనమంతయు మార్ముమోయజొచ్చెను. నే చేసిన ఉపన్యానమునందు 

విద్వాంసులు మెచ్చదగిన శాస్త్రాంశము గాని యుక్తి విశేషములు గాని 
విమీయు లేవు. పామరజన రంజకములయిన పరిహాస వాక్యములే విశేష 
ముగా నుండినవి. అయినను, నా ఉపన్యానములను వినుచు వచ్చిన 

వారందరును ఇదియే అధిక హృదయాకర్షక మైనదని చెప్పిరి. 

వివాదములతో మేము కాలము పుృచ్చుచుండగా, ఉపనయనము నిమి 

త్రము స్వగామమునకు వెళ్లిన దివాన్ బహదూరు రఘునాధనావుగారు 

నెన్న పట్టణమునకు విచ్చేసిరి. వారును, చెంచలరావు పంతులుగారును 

ఒలసిి ఆవరకు భోజనములు చేసెదమని శూర వాక్యములు పలికిన 

సంస్కార (పియుల కందరికిని నిర్ణీత దినమున సంస్కార భోజనమునకు 
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దయచేయవలసినదిగా బహు దినములు ముందుగానే ఆహ్వాన పషృతికలను 

బంపిరి. వానికి బదులు [వాయుటకే కొందరు సంస్కార [పియులకు తీరిక 

కాలేదు. పలువురు కార్యాంతర భారములచేత రాలేకపోయినందుకు 
క్షమార్చణలు చేసిరి. సబు జడ్జీగానుండిన గణవతయ్యగారు ఒక్కరు 

మా్మాతము రాగలిగిరి. అప్పుడు రఘునాధరావుగారున్తు మ్మితులును కర్తవ్య 

మాలోచించి, శ్రీ పార్టసారథిస్వామి వారి ఆలయమునుండి [పసాదమును 

తెప్పించి మాతోడ విందారగించిరి. ఆ విందుకు వచ్చినవారు, వివాహ 

దంవతులుగాక, రఘునాధరావుగారును, చెంచలరావు పంతులుగారును, 

గణవపతయ్యగారున్తు దంపూరి నరనయ్యగారును, నున్నవ బుచ్చయ్య 

పంతులుగారునుు నేనును షట్చక్రవర్తులు. విందు ముగిసిన తరువాత 
చెంచలరావు పంతులుగారు మాకందరికిని విలువ బట్టలను కట్టనిచ్చి 

[ప్రయాణ వ్యయమునకయి నూరు రూపాయలు రొక్కమిచ్చి వీడ్కొల్పగా, 
జూన్ నెల నడుమను సుఖముగా మరల రాజమహేం|దవరము చేరితిమి. 

ఇప్పుడు మా సమాజమునకు నిధి లేదు. నెల చందాలు లేవు. కంచి 
కృష్ణన్వామిరావు వంతులుగారితో మొర పెట్టుకోగా, వారు వరమ దయాళు 
రయి రామకృష్ణయ్యగారిని _పోత్సాహవపరచ్చి దివాన్ బహదూర్ రఘు 

నాథరావుగారిని, వల్లె చెంచలరావు వంతులుగారిని _టస్టీలుగా వపర్పరపించి, 

జూన్ నెల కడవట 10 వేల రూపాయలను చెన్నవట్టణమునకు పంవునట్లు 

చేసిరి. ఈ విషయములో మాకు కృష్ణస్వామి రావు పంతులుగారు చేసిన 
మహోపకారమును మె మెప్పుడును మరువజాలము. 

ఈ పదివేల రూపాయలను పంపిన కాలములో మరల వివాహములు 

జరుగునన్న నమ్మకము రామకృష్ణయ్యగారి కెంత మ్మాతము లేదు. 
అయన చెంచలరావు పంతులుగారి పేరను, రఘునాధరావుగారి పేరను 

వాసిన ఉత్తరములో రెండు సంవత్సరముల లోవల వివాహములు 

జరుగని పక్షమున తమ సొమ్ము తమకు వంపివేయునట్టును, వివాహము 
లయ్యెశు వక్షమున చెన్నవట్టణము నమాజమువారు రెండు వివాహములకు 

రెండు వేల రూపాయలను వ్యయపరచుకొను నట్టును, వివాహ మొక్కంటికి 

వేయేసి రూపాయల చొప్పున నా యొద్దకు వంవుచుండ వలసినదనియు, 

వ్యయముల [కింద జూన్ నెల మొదలుకొని నెలకు 75 రూపాయల చొప్పున 

నాకు పంవుచుండ వలసినదనియు |వాసిరి. జ 
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మేము మరింత ధెర్యోత్సాహములతో వ నిచేయ సాగికిమి గాని, మొట్ట 
మొదట మా కృషి సఫలమగునట్టు కనబడలేదు. అవరకు తమ వితంతు 
కన్యలకు వివాహములు చేయుడని మమ్ము బతిమాలుకొన్నవారి కడకు 
పోయి, మేమే బతిమాలుకోగా, మామీద కోపపడ్, అనుచిత |వనంగములు 
చేసినందుకు మమ్ము తిట్టసాగిరి. మరి కొందరు మమ్ము తమ యిండ్ల 
లోనికే రానీయక పోయిరి. 

పెద్దిభట్ట యజ్ఞన్నగారును, (పాథమిక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుకైన 
తాడూరి రామారావు గాటన రాజమహేందవరము వచ్చి నాతో మాటా 
డిరి. మొదటివారు తమ చెల్లెలిని వైదిక వరునకిచ్చి వివాహము చేయుట 
కును రెండవవారు మాధ్య వితంతువును వివాహమాడుటకను అంగీక 
రించిరి. వెదిక వరుడు మా పాఠశాలలోని విద్యా రి యొకడు సంసిడ్డు 
డయియే యుండెను. మాధ్వవధువు సహితము లభించినశ్తు యుండెను, 
మాధ్య గృహ ౌా న్గుడొకడు, ఉమ్మెత్తాల వేంకటవతిరావు 1882 జూన్ 24 న 
నాకీ యుత రము [(వాసెను. 

“నా కుమార్తె అయిన శనగవరవు లక్ష్మీబాయమ్మ కు భర చనివోయి 
నాడు. నుమారు 16 నం. వయస్సు కలిగియున్న Be న మతస్థుడైన 
చన్నవాడు ఇందుకు అంగీకరించిన పక్షమున, సదరు అక్షీబాయమ్య ను 
నాకు కర్చులేకుండా వివాహం చేయించిన పక్షమున చాలా నంతోషి 
స్తున్నాను.?”? 

కార్యము కావలసివచ్చునప్పటికి బంధువులకు తెలియుటచేత, వేంకట 
వతిరావుగారును, యజ్ఞన్నగారును కూడా భయపడి వెనుకకిసిరి. వేంకట 
పతిరావుగారి కూతురును, యజ్ఞన్నగారి చెల్లెలును నాకావరశే వ. 
[(వాసియుండిరి. అందుచేత ఆ బాల వితంతువులతోనే ఉతర (వత్యుత్తర 
ములు జరిపి, కార్యమును సాధింవవలెనని నిశా ఎయించుకొంటిని. ఒక 
చిన్నది పెద్దాపురములో నున్నది. ఇంకొక చిన్నది "కాకినాడలో నున ష్? 
వారి పీరనే ఉత్తరములు [వాసెడి పక్షమున రహస్యము వెల్లడి అయి, 
కార్యభంగము కాకమానదు. వితంతు వివాహ నంన్కారము నందు 
ఆదరముగల వారయి, కార్య దక్షులయిన మి తులు గూఢముగా పనిచేయు 
టకు పెద్దావురమునందొకరును, కాకినాడయందొకరును కావలసియుండీరి. 

మా కత్యంత ఆప్రులయిన గుమ్మడిదల మనోహరముగారు పెడ్డాపురము 
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నందు పోలీసు ఇన్స్పెక్టరుగా నుండిరి. గవరాజుగారు చెన్నప్పరికి 
పోవలసిన ఆవశ్యకము తటస్థింపగా, కాకినాడలో పనిచేయుటకు 
నేనాయనను నియమించితిని. 

1882 ఆగస్టు 24 న కాకినాడనుండి ఆయన ఇటు (వాసిరి. “లచ్చి 

రాజు రానూరావు మొవలమునవాదిని చూచితిని. తన్ను న్దుశాఖ వాని 

నెవ్వనికైన వివాహము చేయుమని కోరుచు ఆ చిన్నది మీ పేర (వాసి 
యుత్తరము వారి యొద్దనున్నది. వివాహ మీ నెలలో జరువవచ్చునని 
నేను తలచుచున్నాను. రేవు గాని పయి శనివారము గాని మీ యొద్దకు 

పోవలసినదని పెండ్రికుమారునితో చెప్పితిని. మరల నొక్క వివాడాము 

జరిగిన వక్షమున మరికొన్ని జరిగించుట కాశయున్నది. అతి శ మవడు 

చున్నారు గనుక మేధస్సునకు భారము పెట్టకుడు. ఈ పుస్తకమును, 
5 ౧౪ 

ఆ పుస్తకమును 
లీ 

భాహాంత కికరింపవలెనన తలంపును కొంతకాలము 
($=) 

వర౭నను కట్టి పెట్టుడు. ores వివేకవర్టనిని జరుపనిండు.”?” 
wuy— ఎంటా. et 

జా 

నా మ్మితుడు వాసినట్టు నేననారోగ్య దశలో నుండుటయు, నతి కష్ట 
పడుచుండుటయు సత్యమేకాని నాకవ్వుడుండిన కార్యోత్సాహమే నా చేత 
అనేక కార్యములను చేయింపగలిగినది. వితంతు వివాహ (వయత్న 
మటుండగ్నా. నను. కొత గంట ములను కచిలదుతుకకని, వివేకవర్గని 
ఆర దం ఆద ~~ నడు ని 
DRL ఆఆ ( . 

ce 

శి rs 

అల ఇ ఒర అననా ~ ఇల వ ఖో లా pa ఆర ౨అరలిల 6,4 5 ని, పగఇ౭ల వాటునత్ వ డు దదాండ ఆయు? భివాది 
Gen ww & వు లి 

లాం ఆఆ °- గ— mae MM ny” న్ తా ఇం అర సద | 
నిదుత్తటు ఒక రం రై" “ల రల వార లాలు లై పాటుపడ,। చుండగా 

నం. 

ఆ విద్యాశాభాధకాకి రాతి వాళశాల తనడె అని, పృుగకములు మొదలయిన 
వానిని తాధినము. నసకానెను “నా” మతులు మొదలయినపాక్. చేత 
చందాలు వేయించి, దద్యార్థు మరిమయుక చోట రాక పాఠశాలను 
సాగించెడి ఏర్పా 

ల = J క PVA A ల 

నాకు బరునట్టు చేయుచు, నాకెంతో నహోయుడుగా నుం 

ఒకసారి ఆ చిన్నదానిని చామర్హకోటలో పడవ ఎక్కించి తీసికొనివచు 
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నస్తేర్పాటు చేసెను. కాని ఆ [పయత్నము కొనసాగినది కాదు. ఆ చిన్నదియే 
తన్ను కొనిపోవుటకు వివిధ మార్గములను మాకువదేశించినది. ఆమె 

చెప్పిన యుపాయము ననునరించి పల్లకి మోచువారిని నియమించి, 

ఇద్దరు భటులను తోడిచ్చి, మా మి[తులయిన నల్బకొండ కోదండ రామయ్య 
గారిని, మనోహరముగారికి [వాసి యిచ్చిన ఉతరముతో, పల్లకిలో పెద్దా 

పురము వంపి ఆ చిన్నదానిని రాత్రివేళ సంకేత స్థలములో కలుసుకొని, 

పల్లకిలో నెక్కించుకొని, కప సట మా యింట విడుచునట్లు ఏర్పాటు 
లన్నియు చేసితిమి. ఈ సంగతి ఏలాగుననో ఆ చిన్న దాని బరసహ లకు 

ముందుగా తెలియగా, వారు డొగరూకులయి యుండుట చేతను, అక్కడకు 

పోయిన మా మనుష్యుల తెలివి తక్కువ చేతను మా వారు పోయిన డారినే 
వట్టి చేతులతో తిరిగి రావలసిన వారయిరి. 

"అందుచేత మేము మరి యొక యుపాయ నూలోచించి పరమ 

నివుణుడునుు మా ముదాశాలలో వనిలో నుండిన. మునిసామిని పెద్దా 

పురమునకు వంపితిమి. అతడు మార్గస్థునివ లె నటించి, రాతి వారి అరుగు 

మీదనే పరుండి, తన నందేశము న్ వగల తెల్ప్, నేర్పుతో పని 

చేసెను. అమావాస్య రాతి రెండు జాములకు ప) వట్టి చినుకులు వడు 

చుండగా తల్లి మొదలైనవారి నేమరచి వీథిలోనికి వచ్చి ఆ as 
మా మనుష్యునితో తాను వచ్చుటకు సిద్ధముగా నున్న నంగతి తలి? అః 

అతడు వెంటనే ఆ చిన్నదానిని కొని గాశాంధకారములో వానలో 

తడియుచు కొంత దూరము వరుగత్తి కొంతదూరదచూ చిన్నదానిని 

నడిపించియు కొంతదూరము మోచియు, తెల్బవారునవ్పట్కి రెండా 

మడలు నడచి, అక్కడ బండి చేసుకొని మరునాడు పగలు రెండు 

జొములకు ఆమెను మా యింటికి చే రను. 

ఆ చిన్నది ఇల్లు దాటిన నాలుగైదు నిమిషములకు తల్లి మొదలైనవారు 

ఆమె తరలిన సంగతి కని పెట్టి, అన్ని దారులను వెదకి, “ఎందును గానక, 

న్యాయవాదులతో నాలోచించి, తమ నగళెత్తుకొని పారిపోయినదని దొంగ 

తనము నారోపించి పోలీను వారి వద్ద ఫర్యాదుచేస్రి ఆమెను' పట్టు 

కొనుటకు ఆ ర్యాతియే వారంటు పుభ్రించిరి. వారంటు వట్టుకొని పోయెడు 

భటునితో ముందుగా కాకినాడకు పోయి, నాలుగైదు దినములక్కడ నుండి, 

శామకృష్ణయ్యగారి ఇండ్లలో నా చిన్నది దాచబడినదేమో విచారించి, 
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అక్కడ లేదని రూఢిగా తెలిసిన పిమ్మటనే రాజమహేం|దవరమునకు 
పోవలసినదని చెప్పి, రహస్యముగా నాకాదినముననే తెలియునట్లు 
మనుష్యుని వఠంెను, 

ఆ సమాచారము తెలియరాగానే, వారంటు తప్పించుటకయి నేను 

పోలీను నూపరింటండెంటుగారి కార్యస్థానమునకు పోగా ఆయన 
కాకినాడ పోయినట్టు తెలిసినది. ఇంటికి వచ్చి చిన్నడానిని భ్యదవరచి, 

పోలీస్ ఇస్పెక్టరును కలసికొన్హి నేను మరల వచ్చు వర్యంతమును 
వారంటుమీద చిన్నదానిని పట్టుకొనకుండునట్టు దిట్టపరచి, “మరునాటి 

మధ్యాహ్నమునకు కాకినాడ చేరి, చామర్లకో టకు పోవనున్న దొరగారిని 

కాలువమీది పడవలో నందర్శించి సంగతి విన్నవించితిని. ఆ చిన్నదానిని 
వట్టు యు పోలీను ఉద్యోగస్థులకుత్త రువు వం పెదనని చెప్పి నన్ను 
పంపివేసె 
2 యొద్దనుండి తిన్నగా హిందూ పాఠశాలకు పోయి, అక్కడ 

ఉపాధ్యాయుడుగా “నున్న పెండ్రికుమారుని కలిసికొని నా వెంట రమ్మని 

పిలువగా అతడీ యభియోగవార్తను వినుట వలనను, భీతివ౬నను నా వెంట 
రాకుండుటకయి కొన్ని సాకులు చెప్ప మొదలు సె'పైను, నేనన్నిటికి 

తగిన పరిహారములు చెప్పి, నేనాతని వడవ వద్దకు బలవంతముగా 
తీసికొనిపోయి నా గదిలో కూరుచుండ బెట్టుకొనగా, నామాట తీసివేయ 
లేక నాతో వచ్చి, మరునాడు తెల్లవారిన తరువాత మేడపాడు వద్ద వడవ 
దిగి వెనుకకు పారిపోయెను. నేను మ్మాతము రాజమహే_|[దవరముచేరి, 
కాకినాడలోని మితులకు తంతీ వార్త నిచ్చి వరుని మరల పంపుటను 

గూర్చి ఉత్తరములు (వాసితిని. 

'పెండ్రికుమార్తె మీది యభియోగము ఆమె వివాహము చేసికొన బోవ 

చున్నదన్న ద్వేషముచేత తెచ్చినట్టు కనబడుచున్నందున ఆమెను పట్టుకొన 

వలదని పోలీసువారికి నూపరింటెండెంటు వద్దనుండి ఉత్తరవు వచ్చెను. 
నేను రాజకీయ వెద్యుని మా యింటికి పిలిపించి వధువును పరీక్షింపించి 
వధువు 6 ఏండ్ల దాటినదని సర్టిఫికేట్ పుచ్చుకొంటిని. 1882 అక్టో బరు 

22 న బహు కష్టము మీద మూడవ వితంతు వివాహము చేసి ఈశ్వరాను 
[గ్రహమున నిర్వహింపగలిగితిమి. -ఈ వివాహమునకు మాకు మొదటి 
వివాహమునకు కంటె పదిరెక్సెక్కువ (పయానమెైనది. విశేష ధన 
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వ్యయముచేసి ఈ వివాహమును మొదటిదాని కంపును అధిక వైభవముతో 
జరిపితిమి. -ఈ వివాహముతోనే పతి పక్షుల గర్వము సగమడగను. కాని 
తరువాత జరిగిన నాల్లవ వివాహముతో వారక్ పూర్ణముగా గర్వభంగ 
మయినది. 

అక్టో బరు 24 వ తేదీని కలకత్తానుండి ఈశ్వరచం[ద విద్యాసాగరుల 
వారిట్టు |వౌసిరి: “My dear Sir, Iam very much obliged to you for 
the information respecting the celebration of marriage of the third 

Brahman widow in your part of the country. Th=: friends of the 
marriage of Hindu widows here have been excecdingly delighted 

by this happy news. May uniform success attend your venevolent 
exertions on behalf of the unhappy sufferers is the earnest prayer 

of. 
Yours 51000181, 

Iswara Chandra Sarma. 

కాకినాడలోసీ బాలవితంతువు తానుకూడ వివాహము చేసికోవలెనని 
ఎంతో అభిలాష వడుచుండెను. ఆ చిన్నదాని యింటి యెదుటనున్న 

యింజిలో తంజావూరి చలపతిరావుగారను పెద్ద మనుష్యుడు కాపుర 
ముండెను. ఆయన వితంతు వివాహములయండదు విశేవాభిమానము గల 
వాడగుటచే, ఆ చిన్నది తమ యింటికి ఒంటరిగా వచ్చి 3 వి 

[పనంగమును తీఎకొనిరాగా ఆమె తన అధిష్టమును తెలియబర చెను, 

చిన్నదాని విషయమై పనిచేయవళెనని ఈయననే మేము కోరితిమి. 
ఆ చిన్నది ఒకనాటి పాతఃకాలమునందొంటిగా ఆయనను కలిసికొని, 

ఆ రాతి పెండ్డివారు తమ ఏథనుండి ఊోరేగునవ్వుడు తనకీవలకు వచ్చుట 
కవకాశము కలుగుననియు, అప్పుడు తన్నుతీ ఆసికౌనిపోవు బర్చాట్లు చేసిన 

పక్షమున రాజమహేం|దవరము వెళ్లుదుననియు చెప్పెను. ఆయన 
అప్పుడే మూడవ వివాహము చేసికొన్న మా మిశత్రునితో కలిసికొని, 

పల్లకిని బోయీలను సిద్ధముచేస్కి వల్లకి వద్దకు తీసికొనివోవ నియమించిన 
మనుష్యుని ముందుగా ఆ చిన్నదానికి చూ చెను. 

ఆ రాతి 9 గంటలకు ఒక్ చోట అద్భుతమైన మాజిక్ కతన 

(పకటన పత్రికలురాగా; చలపతిరావుగారు ఆ చిన్నదాని అన్నను, మేన 
మామలను దానిని చూచుట కొడబరిచెను. సుమారు రాతి 10 గంటల 

బైన త లీ ఫ్ర 
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వేళ పెండి యూరేగింపు వారి యింటి ముందు నుండి సాగెను. నియమించ 

బడ్న మనుష్యుడు పెండ్లి వల్ణకితో నడచుచుండెసు. పెండ్లి పల్లకి తమ 

యింటి ముందుకు రాగానే లోవలివారు గుమ్మము ముందు నిలుచుండి 

వేశ్యల నృత్య గానములను చూచుచుండగా, ఆ చిన్నది నందడీలో 

వెబుపలికి వచ్చి, తన రాకకయి ఎదురుచూచుచుండిన మన ముష్యుని వెంట 

నడచి, వల్లకిలో కూరుచుండెను. తక్షణమే వల్లకి మోచువారు చిన్నదానిని 
కొని బైలుదేరిరి. తెలవారునప్పటికి వల్లకి వచ్చి మా గుమ్మములో దిగగా 
మేమా చిన్నడానిని లోపలికి తీసుకొనిపోయి భ్యదముగా నుంచితిమి. 

అ చిన్నదా మేనమూమలా రా,తెయే ఆ చిన్నది రాజడుహేర్యద 

వరము పోయిన వని నిశ్చయించి అక్కడ తాహ స్పీలుదారుగా నున్న తమ 

బంధువుకు వోలినువారికి కంత్రీ వార్తలు పంపిరి. కాని ఎవ్వరును జోక్యము 
కలిగించుకొనక యూరకుండ్ర. చిన్నదాని అన్నయు, తల్లియు, మేన 
మామలలో ఒకరును మూడవనాట్ మధ్యాహ్న ము మా అురిటికి "వచి కి 
తలి రోదనముచేసి కుమారితను తమ వెంట రమ్మని బకిమాలుకొ నెను 

గాని, చినాది స్ట్ చిత్తురాలయి నిరాకరించెను.  జఅునవామ నన్ను 

భాటునకు . 'ఏలిచ్చి. మంచి. .వరుని..వివారించి. పీవాజాము చెతువలసిన 

గారు ఆవర క 

వులవర్తి శేషయ్య అను వైదిక విద్యార్థికి ఆ చిన్నదానిని 1888 జనవరి 
బాము చేసితిమి. (వజాక్షేమ కార్యముల యండుతా త్చాహము కలిగి, 

హాయమలుగా నుండిన విద్యార్థులలో నితడొకడు. తరువాత 

వాహైము చేసికొన్న నల్రకొండ కొదండరామ య్యగారింకొక డు. 

ఇటువంట్ వి ద్యార్జులకనేకులకు పాఠశా ల వీతములు మొదఅయినవి యిచ్చి 

సాయము చేయుచుండెడి వాడను. ఆ కాలమునందు విద్యార్థులు మాకు 

చేసిన సాయమును నేనెన్నటికి మరువజాలను. కొందరు లోకోవకార 
కా ర్యార్థ మయి [1 హో[తములో దూకమన్నను వెనుదీయని వారు. 
పు కార్యమును చే సికొని రమ్మన్నను మారుమాటడక చెప్పినట్టు చేసికొని 

ళ్ 

ర? మ్ ర ౯౪ (త 
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వచ్చుచుండిరి. ఇటువంటివారి తోడ్చాటువలననే మేమనేక కార్యములు 
నిర్విఘ్నముగా నిర్వహింప గలిగితిమి. 

బాల వితంతువులతోను వితంతు సంరక్షకులతోను మాటాడి, 
(పోత్సాహపరచిి సంస్కార వ్యాపకము చేయు నిమిత్తమయి నెలకు 8 
రూపాయలు జీతమేర్పరచి సంచార వెంకన్నగారిని నియమించితిని. 
ఆయన, ఈ వితంతువుతో మాటాడితిని, ఆ వితంతువుతో మాటాడితిని, 
ఈ నంరక్షకుని ఆ సంరక్షకుని (పోత్సాహ పరచి ఒప్పించితిని అని 

చెప్పుచు అక్టోబరు నుండి నావద్ద మూడు నెలల జీతము Dre: 

ఆ వితంతువు మాట్క ఈ వితంతువు మాట అటుండగా, 18 ఏండ్ల 

[పాయము గల ఆయన కూతురే నాల్గవ నెలలో మా యింటికి పరిగెక్తుకొని' 
వచ్చి తనకు పతిభిక్ష పెట్టుమని నన్ను వేడుకొనెను. తండి కొమారిత 
వెంటనే పరిగాత్తుకొని వచ్చి విలపించుచు, తన కొమారితను పంపివేయ 

వలసినదనియు, తనకు వంటచేసి పెట్టుటకు వేరు దిక్కులేరనియు వేడు 
కొనెను. వంటచేసి పెట్టుటకు వేరొక పనికత్తెను కుదుర్చుకో వలసినదనియు 
లేకపోయిన యెడల ఉద్యోగములో నున్న కొడుకు వద్ద నుండవలసిన 
దనియు హితము చెప్పి, వ. తొలగించి, కుమారితను మాయింటనే 

ఉంచుకొని, ఆయనను పంపివేసితి 
ముంజులూరి న. [ప్రాయశ్చిత్తము చేసికొని వెడలి 

పోవునప్పుడు, 20 ఏండ్ల వయసుగల తన తమ్ముని మా యింట దిగవిడిచి 

పోయిరి. నేనాతని ముదాక్షరశాలలో అక్షరములు కూర్చు పనిలో పెట్టి, 
నెలకు 6 రూపాయ లిచ్చుచుంటిని. గోపాలమను పేరుగల ఈతడు 

తనకు వివాహము చేయవలసినదని నన్ను తొందర పెట్టు చుండెను. 

అతనికి 8 దూపాయలు జీతము చేస్తి 1888 జనవరి 80న కొత్తగా 
వచ్చిన వితంతువు నాతనికి పెండ్లిచేసితిని. 

ఆ సంవత్సరము గోదావరి పుష్కరము. అవరకు తలవెంటుకలున్న 

బాల వితంతువులను సంరక్షకులు రాజమహేందవరము తీసికొని వచ్చి, 

గోదావరీతీరమున శిరోజములు తీయించి విరూపిణులను చేయుదురు.. ఆ 

యాచారమును బట్టి 17 ఏండ్ల గల ఒక వైదిక వితంతువును తల్లియు, 

అన్నగారును రాజమహేందవరమునకు తెచ్చి, గోదావరి యొడ్డుననున్న 
నస్మతములో దిగియుండిరి. తెల్లవారిన శిరోజములు తీయింతురనగా, ఆ రాతి 
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ఎట్లో ఆ చిన్నది తనవారి నేమరించి తప్పించుకొని వచ్చి నన్ను శరణు 
జొచ్చెను. తన (పస్తుతావస్తను బట్టి ఎంత వీదవానినైనను వివాహము 
చేసికొన నంసిద్ధురాలనని ఆ చిన్నది నన్ను దీనముగా వేడుకొనెను. 

మా పాత పురోహితుడు _పాయశ్చిత్తము చేసికొని పారిపోగా విధురుడైన 
చెలుకూరి నారాయణమూర్తి యనునతని పురోహితునిగా నేర్పరచుకొంటిమి. 
ఆ దినమున 2కి నం. పొయముగల ఆతని మేనల్టుడొకడు అమలాపురము 

నుండి రాజమహేందవరము మీదుగా కాకినాడ పోవుచు, మేనమామను 
చూడబోయెను. మేనమామ వితంతు వివాహము చేసికొమ్మని _పోత్సహిం 
వగా నతడంగీకరించెను. (కొత్తగా వితంతువు వచ్చినదని విని మా పురో 
హితుడు ఆమెను తానైనను, తన మేనల్టుడైనను వివాహము చేసికొన 
వచ్చునని ఆలోచించి, తన మేనల్లుని వెంట బెట్టుకొని నా వద్దకు వచ్చి తన 
అభిమత మును తెలుపగా, నేనా చిన్నదానికి వారిరువురను చూపి, “ఇతడు 
వురోహితుడుు ఇతడు వంట [బాహా గణుడు, వీరిలో నెవరినైన సెళ్లియాడుట 

కిష్టమున్నదా ?” అని అడిగితిని. పడుచువాడైన రెండవ వానినే చేసికొనెద 
నని ఆమె చెప్పెను. నేను శతమానము చేయించి ఆ రాతియే వారికి 
వివాహము చేసితిని. ఆరవది అయిన ఈ వివాహము 1888 మార్చి 18న 
నడచినది. 

అయిదవ వివాహమునకు వంట [బాహ్మణుడు లేచిపోగా నా భార్యయే 
గోదావరి నుండి నీళ్లు తెచ్చి వంట మొదలైన పనులెల్లను చేసి ఎంతో 
కష్టపడవలసినదయ్యెను. ఈ కార్యములయందు నావలెనే నా భార్యయు 
బద్ధాదరము కలదయి నర్వ కష్టములును సంతోష పూర్వకముగా 
సహీంచి, నన్ననునరించుచు, సహధర్మచారిణి అన్న పేరు అన్వర్థము 

చేయుచుండెను. వంటలు మొదలైనవి చేయగలిగిన [శోతియ |బాహ 
నకే ఈ వివాహముచేసి వంట (బాహ్మణుల బెదిరింపులను తపం 
గలిగితిమి. 

(బ్రాహ్మణులలో వివాహములు తరచుగా జరుగుచుండుట విని ఒక 
వైశ్య వితంతువు తన కొమార్రెయెన 10 ఏండ్ల బాల వితంతువును తీసికొని 
వచ్చి పరిణయము చేయవలసినదని నాకాళ్లమీద వడవైచెను. వివాహము 
చేసికొనెదనని నావద్ద తిరుగుచున్న 20 వండ్ల యీడుగల బోడా 
(శీరాములను కోమటి చిన్నవానికిచ్చి ఆ చిన్నదానిని 1888 వీపిల్ 11న 

5 
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వివాహము చేసితిని. ఇదియే మొదటి వైశ్య వితంతువు వివాహము. 
పల్లకి చుట్టును రక్షక భటులున్నను రాళ్లురువ్వన కాలముపోయి ఏడవది 
అస [కా వివాహము జరుగునప్పటికి విద్యార్థుల సాయము తక్క రక్షక 

భటుల సాయ మక్కరలేకయే దంపతులను రాతి వేళ నిర్భయముగా 
వీథులగుండ నూరేగింపగల కాలము వచ్చినది. 

రాజమహేందవరములో వెంబడి న వివాహములు జరుగు 
చుండుట చూచి చెన్నపురములోని మా మృతులు వళలై చెంచలరావుగారును, 
దివాన్ బహదూరు రఘునాధరావుగారును ఒకటి, రెండు వివాహములు 

చెన్న పట్టణములో జరీపవలసినదని కోరిరి. నేను వారి యాజ్ఞను శిరసా 

వహించి చెన్నపట్టణములో వివాహము చేయుటకు [పయత్నించెదనని 
(వాసితిని. 

రాజమ మ [బాహ్మణ విద్యార్థి యొకడు [కొత్తగా 
పెండి చేసికొన కాల ధర్మయు నొ-దెను, అతని అప్పగారు అప్పుడ పుడు 

మా యింటికి వచ్చుచుండెను. అమె నొక సొర్కి..-మై తమ్ముని భార్య 

ఎక్కడనున్నదని అడుగగా, గుంటూరు మండలములోని ఒక పల్లెయం 
దున్నడ డని చేప్పి, తన మరదలు మ్మాతమేగాక ఆమె చెల్లెలు స సహితము 
విధవ యయ్యెనని చెప్పెను. వారికి వివాహము చేయింపరావా అని 
అడుగగా, తనకు [పయాణ వ్యయములును, కొంత బహుమానమును 

ఇచ్చిన, పిల్లల తల్లితో మాట్లాడి క్రీసికొని వచ్చెదనని చె ప్పెను. నసెనల్ క 

రించి దారి 'బత్తెము నియ్యగా ఆమె తల్లిని కొనివచ్చెను. తల్లితో మాటాడి, 
ఆమె అంగీ కారమును బడసి ఇద్దరు వితంతు కన్య లను పిలిపించితిని. 

తణుకు చలపతి రావనునతడు, బేతవూడి 'పకాశరావను నతడును 
ఇద్దరు వరులా వరశకే మా యింట నుండిరి. బాల వితంతువలలో పెద్ద 
దాని అ 12 ఏండ్లు, చెల్లిలి వయను 10 సండ్లు. ఈ వధువుల 

నిడ్డ 5 నినా యొద్దనున్న వరుల క్చ్చి చెన్న పటణములో వివాహములు 

చేయ నిశ్చయించి, అక్కడి మి|తద్వయమునకీ సోన వార్త తెలిపి ఇద్దరు 
వరులు, వధువులు, పురోహితుడు వంట (బావ హ్మణుడు మొదలైన వారిని 

వెంట బెట్టుకొని భార్యా సహితముగా పొగ యోడ నెక్కుటకు నేను కాకి 
నాడ వెళీతిని. రఘునాధరావుగారు ఆవరకే తమ శాఖవారు వంట చేసిన 
గాని భోజనము చేయనని [వాసిరి. అందుచేత కాకినాడలోనున్న మాధ్వ 
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వకులను గూడ వయాణయు చేసితిని. నా ఉత్తరమందగానే చెంచల 
వ. రఘునావరావుగాకి ఉత్తరమందడు చరకు నావలదని కాకి 

నాడకు తంకీ వార్త పంపిరి. అందుచేత మేము నాటి పొగయోడను 
అాశాశీి 

SAE మూర nD ee ey 
సై 

*‘My dear sir, 

We convened an extraordinary meeting of the members of the 

association. 30 members attended of whom 18 were Brahmins. 
They are all willing to attend the marriage and take betel-nut. 

As regards dining of course, Sudra members have no objection 
which is not of much ౪59 to us. Of the Brahmin members very 
few are willing to dine....it seems to us that it would b: unwise 
to celebrate the marriage at Madras. If you, however think that 
the scanty attendance is of no cons:quence, you are welcome and 

we can easily వ a si శ 

రము న భూమనౌా లో స్త తు ఇలు కుదురుడుి” 

2 గంటలకు చేరెను. మా కొరకు ఓడలోని కెవ్వరు రాలేదు. మేమే 
పడవ మాటాడి ఒడ్డున దిగికిమి. అక్కడ సహతము మా నిమిత్త మెవ్య 

రును వేచియుండలేదు. ఇలు కుదుర్చిరో లేదో మేమేమి చేయవలెనో, 
ఎక్కడకు పోవలెనో తెలిసినవికాదు. మా వారినందరిని అక్కడనే నిలిపి, 
సమీవముననేయున్న చెంచలరావు పంకులుగారి కార్యస్థానమునకు పోయి, 

మా యవస్థను తెలిపితిని. ఆయన అద్భుత పడ్పీ, జరిగిన పనికి మిక్కిలి 

నొచ్చుకొని రఘునాధ రావుగారి ఇంటి (పక్కనే యిల్లు కుదుర్చబశడెనని 

చెప్పి ఒక భటునిచ్చెను. 

ఆ యిల్లు విశాల లమైనదే గాని కొన్ని నెలలు పొడుబడీయుండిన దగుట 

చేత గబ్బిలముల సపెంటకోను, ఎలుకలు (తవ్వినమంటి రానులతోను 
వాసారము కాకయుండెను. మేము వస్తుసామగిని తెప్పించుకొని యిల్లు 
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బాగుచేసుకొని, వంటచేనుకొని భోజనములు చేయునప్పటికి రాతి 8 
గంటలయినది. 

వచ్చిననాడు రఘునాధ రావుగారి దర్శము కాలేదు. మరునాటి 
[పొద్దున వారి దర్శనము చేయుటకయి పోయితిని గాని, వాకిట నున్న 

భటులు సమయము కాదని చెప్పినందున వెనుకకు మరలవలసిన వాడ 

నయితిని. రెండవ నాడు మరల చూడ బోయినప్పుడు వారి భటులు రాయల 

వారు జపములో నున్నారనియు, చూచుటకు నమయము కాదనియు 

వారించినందున మరల మా యింటికి పోయితిని. 7 వ తేదీన నే నెప్పటి 
యట్ల వారి దర్శనార్థ మరుగగా కావలి భటులు వెనుకటి సాకులనే చెప్పిరి. 

కాని వారి మాటలను గణన చేయక లోపలికిపోయి, మేడ యెక్కి వారు 
కూరుచుండు స్థలమునకు పోయితిని. 

నన్ను చూచి లేచి ఎదురుగా వచ్చి, నన్ను కొనిపోయి ఉచికాసనమున 
కూరుచుండ బెట్టి, నా రాక తాము వింటిమనియు, తొందర పనులచేత 
మూడు దినముల నుండియు నన్ను చూడలేక పోయినందుకు చింతిల్లు 
చుంటి మనియు పలికి క్షమార్పణము చేసిరి, నేను వచ్చిన కార్య విష 
యమునందుకొని, రేవటి దినము వివాహము జరుపుటకు నిశ్చయించుకొంటి 

ననియు, ఆహ్వాన పుతికలను వారి పేర పంపుట కిష్టపడని యెడల నా 
'పేరనే పంపెదననియు స్పష్టముగా చెప్పితిని. వారించుక సేపాలోచించి 
యాహ్వాన పత్రికను [వాసి తమ చేవాలు చేసి నేనుండ గానే తమ ముదా 
యంతమునకు పంపిరి. పోయిన వని అగుటచేత వారిని వీడని ఇంటికి 
వచ్చితిని. చెంచలరావు పంతులుగారు (పతి దినమును వచ్చి నాతో 
మాటాడి పోవుచునే వచ్చిరి. ముదింపబడిన ఆహ్వాన పతికలలో రఘు 
నాధరావుగారి పేరు కానబడ లేదు. వివాహమునకు విజయము చేయుటకు 
సమాజము వారిచే ఎల్డవారును కోరబడుచున్నారని |పకటింపబడినది. 
పట్టణములో పత్రికలకునుు మ్మితులకును తగు మనుష్యులకును వారే 
ఆహ్వాన పత్రికను పంపిరి. వందిళ్లు వేయించుట్క, తోరణములు కట్టించుట 

మొదలైనవాటి నన్నిటిని రఘునాధ రావుగారే చేయించి పాత సామిని, 
భోజనవదార్థములను పుష్కలముగా నమకూర్చించిరి. 

చెన్నపురి చేరిన తరువాత పెండ్రికూతురు తల్లి తన రెండవ కుమార్తెను 

[పకాశ రావుగారి కిచ్చి చేయుట కంగీకరింపనందున ఒక్క వివాహము 
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మాతమే చెన్నపట్టణములో జరిగినది. వితంతు వివాహము జరుగుటకు 
చెన్నవట్టణములో నిదియే ప్రథమ మగుటచేత జనులపరిమితముగా వేడుక 
చూడ వచ్చిరి. పెద్దమనుమ్యలు సహితము విశేషముగా దయచేసి అమి 
తోత్సాహమును గనబరిచిరి. 1888 జూన్ 8 న నారంభించబడిన ఈ 
వివాహ మహోత్సవము 12 తేదీతో సంతోషకరముగా సమాప్తమయినది. 

ఆగస్టు 18 న రెండవ కోమటి వివాహము జరిగినది. ఇది తొమ్మిదవ 
వివాహము. 1888 డిసెంబరునందు ఒక వృద్ధ వెదిక వితంతువు నా 

యొద్దకు వచ్చి, తన సంరక్షణలో 189 పండ్ల పాయముగల వితంతువైన 
మనుమరాలున్నదనియు, తల్లిదర్శడులులేని ఆ చిన్నదానికి వివాహముచేసి, 
తాను కూడ మనుమరాలి యొద్దనే ఉండెనననియు చెప్పెను. నేను 
వులవర్తి శేషయ్యగారిని వెంటనిచ్చి ఆమెతో కూడా తాటిపాకకు వంపితిని. 
పిల్లను ముత్తవ తల్లిని రాతివేళ నొరులెరుగకుండ, వారి వస్తువులను 

మోచుకొని వచ్చుటకు కూలివానిని సంపాదించుట కష్ట్రమైనందున, కార్య 

సాధనమే ముఖ్యముగా చూచుకొని, కావడిని కొని, కొన్ని [కోనుల 
దూరము తానే మోనుకొనివచ్చి శేషయ్యగా రే వారిని మా యింటికి తెచ్చెను. 

1884 జనవరి 5 న నల్లగొండ కోదండ రామయ్యగారి కిచ్చి చేయబడినది 
-ఈ చిన్నదే. వరుడు (పథమ శాఖవాడు, వధువు వెదిక శాఖ నంభవ, 
శాఖా భేదము పాటించక చేసిన వివాహములలో నిదియే మొదటిది. 
(పథమ వివాహము చేసికొన్న దంపతులకు దక్క తక్కినవారి కందరకు 
కాపురములుండుటకు గృహము లీయబడుచు వచ్చినవి. 

1884 ఏపిల్ న మశూలా (బందరు) నుండి చెరువు నుబహ్మణ్య శాస్తి, 

న్యాయవాది కొన్ని ఉత్తర |పత్యుత్తరములు జరిపిన మీదట, తాను 
వితంతు వివాహము చేసికొనుటకు సంసిద్దుడయి యున్నాననియు, తనకు 

ధన సహాయమక్కర లేదనియు, మరియొక వధూవరులకు ధన సహాయము 
కావలసియున్నదనియు |వాసెను. 

మితులు పోవలదని హితబోధ చేసినను, వ్యాధి బాధచేత దుర్చల 
శరీరుడనైయుండియున్నను ఎండలు దుస్పహములై అతి తీక్షణముగా 
నుండినను, సంస్కార బీజము నితరస్థలములఆలో నాటుట కవకాశము 
కలిగినప్పుడు ఉపేక్షించుట ధర్మము కాదని భావించి వచ్చుచున్నానని 
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సుబహ్మణ్యశాస్త్రిగారికి (వాసి, మండువేనవిలో ఇసుకదారిని మోటు బండ్ల 

మీద కుటుంబ సహితముగా చజెలుదేరి బందరునకు (పయాణమెతిని. 

బందరు పురము మేము జబిరునవ" ఏటికి నా రాకముందే తెలియుటచేత, 

పొరజన వారధి యంతయు కలగి క sa నుండెను, తన 

పట్టణములో గత భర్తృక వాణిగదాణమునకు వథముడుగా నుండెదనని 

(వాసిన [జాహ్మణ ధీరుడు, బాల వితంతు పరిణయము మాట అటుండగా, 
నేను టం. తదు యింటికి పోయినప్పుడు నం. బహిరంగముగా 
మాటాడుటకే భయపడి, నన్ను చాటునకు కొనిపోయి. తానప్పడు రోగ 

పీడితుడయి యుండుటచేత వివాహ (వయత్నమవ.టికి విడిచితిననియు, 
తాను స్వస్థపడి పునః [పయత్నమును చసోముడు (వాసెగననియు 

అవుతా: 

నంతటితో అశాభంగము చెందక్క పట్టణమున కు వచినందుకు కొని” 
w ౮4 

ఉపన్యానము లిచ్చుటకు నిశ్చయించుకౌ ంటిని. నా మొదటి ఉపనాంసము 

A 

వల్లూరు జమీందారుగారి విశాల సభా భవనమందు చేసితిని. నా (పథ 
మోపన్యానము ఎనవఠలనన్న కుతూహలముచేతను, నా మొగమెట్టుండునో 

చూడవలెనన్న అభిలాషబేతను నభా భవనమంతయు మ నుష్యులతో 

(కిక్కిరిసి పోయినది. ఎక్టవారును కడవరకును నా యువనా నమును 
నిశ్శబ్దముగా వినిరి. 

వడ మన్నాటి వేంకటాచలము పంతులుగాకా పట్టణములో వితంతు 

వివాహ _వకిపక్షులకు పధాన నాయకులు. వారు జక గొప్ప పండితుని 
చేశ నా వితంతు వివాహ విషయిక విక్షొపనముల మీద నొక ఖండన 
[గంథమును [వాయించిరి. నేను వేంకటాచలము hs దర్శనార్భ 
మయి ఒకనాటి ల కాలమున వెళ్ళినపుడు వారు జవ చేసికొను 
చుండీ, నన్ను లో పలికి రపి ఎంచుకొని. తమ్ | సరనను ss బెట్టు 

కొని, పొడిమాటలతో [పయోజనములేదనియు ణో శాస్తా9ర్థ విచా మావన క 

మనియు, పండిత నభ జరుగుట కర్తవ్యమనియు సెలవిచ్చిరి. నేనును 
వారితో నేకీభవించి, చిన్న సభలో శాస్త్రం విష యక వాద (వతివాదములు 
జరుపుటయే లాభకరమని చె చెప్పితిని. 

వారందు కొప్పుకొన్హి మరునాటి మధ్యాహ్నమున తమ చావడిలోనే 
ఏర్పరచి, ఉభయవక్షములలో ని పెద్ద మనుష్యలకును, విదా ంసులకును 



1880 మొదలు 1890 71 

(8 నములు పంపెను. ఖండన |గంథము చేసిన శాస్త్రుల వారు పండిత 
మున వాదము చేయుటకు నా యెదుటను కూరుచుండిరి. కలియుగము 

కు పరాశరన్మృతి వరమ |పమాణ మయినందున, “న ష్టేవృతే” అను 
శ్లోకము యొక్క అర్థ నిర్ణయ మొక్కటే (వథమ కర్తవ్యమని నేను 
చెప్పగా శౌస్తుులవారు నాతో ఏకీభవించి ఆ శ్లోకమున కర్ధము చెప్పనారం 
భించిరి. నేను వారు చేసెడి అర్హములను పూర్వపక్షము చేయ నారంభిం 
చితిని. పావుగంటసేవు శాస్తాంర్భవిచారము నడచిన పిమ్మట శాస్తులవారు 
కణకాల మూరకుండి, సభవారివంక తిరిగి “అయా వీరు తమ జీవితము 
నిందులో ధారపోసి విశేష కృష్ చేసినారు. నాకు కొంతకాలము గడు 

విచ్చినగాని వీరితో వాదము చేయడాలను,”” అని యూరకుండీరి. అనేక 
పండితులతో అనేక స్థలములయందు వాదము చేసితినిగాన్తి తమ అళక్రి 

నొప్పుకొని సత్యమునందాదరము చూపినవారిని పీరిని దక్క మరి ఎవ్వరిని 
నేను చూడలేదు. 

బందరునుండి మరలి రాగానే నేను మితులతో నాలోచించి, 1884 
జూన్. ౨౨. న, స్ పునర్వివాహ సక్షాభఖినూనులయిన మితులను నమకూర్చి 
[కొత్త నమాజము నొకదాని నేర్చాటు చేసితిని ఈ నూతన సమాజము 
రామకృష్ణయ్యగారును, ననున్యు గవ్యరాజుగారును, ఆత్మూరి లక్ష్మీనర 

సింహముగారున్తు న్యాపతి సుబ్బారావు పంతులుగారును చేరి పదు 
నారుగురు సామాన్య సామాజికులతో ఆరంభమయినది. ఇది పూర్వ 
నమాజముయొక్క అనుబంధమే అయినట్టునుు నమాజమువారి ఆదరణ 
(కింద వివాహము చేసికొన్న వారందరును సామాజికులుగా పరిగణింపబడు 
నట్టును ఏర్పరుపబడినడి. 7 గురు కార్య నిర్వాహకసంఘముగా నుండుట 
కును వారిలో 6 గురు సామాజికుల చేతను, ఒకరు వివాహములు చేసి 
కొన్న వారిచేతను ఏపేట ఎన్నుకొనబడుటకును నిర్ణయము జరిగినది. 

రఘునాధ రావుగారున్కు చెంచలరావుగారును పెండ్లిలో భోజనములు 
చేయక పోయినను, చెన్నపురిలోని 8 వ వివాహానంతరము కులము వారైన 
మాధ్యులు వారిని బాధింవనారంభించిరి. వారి అచార్యుడైన ఉత్తరాది 
మఠస్వామి చెన్నపురికి వచ్చి, కొంతకాల మచ్చట వాసమేరురచుకొనిరి. 
తామొక దుర్చల విషయములో _[పాయశ్చిత్తమునకు లోనుగావలసి వచ్చిన 
దనియు, తాము రఘునాధరావు, చెంచలరావు యధాపూర్వముగానే 
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వితంతూద్యాహ పక్షమునకు సాయము చేయుచుండెదమనియు నా పేర 
చెంచెలరావు పంతులుగారు లేఖ [వాసిరి. ఈ విషయము నేను రఘునాధ 
రావుగారి పేర |వాసితిని గాని వారు |పత్యుత్తర మియ్యననుగహించిన 
వారు కారు, 

ఆ సంవత్సరము శీతాకాలపు సెలనులలో నేను మరల చెన్నపట్టణము 

నకు పోబమి రఘునాధరావుగారి దర్శనము చేసితిని. వారు నన్ను చూసి, 
“నేను పాయశ్చిత్తము చేసికొంటినని మీకు [వాసిన బుద్దిహీనుడెవ్వడు ? 
మా స్వామి ఇప్పుడిక్కడనే ఉన్నాడు. ఈ సమయమునందొక్క పెండ్లి 
వారు కుదిరిన, వాని ఇంటి ఎదుటనే పెండి చేసి వానికి బుద్ధివచ్చునట్లు చేసి 
యుందును,” అని పండ్లు గీటుచు, పిడుగులు పడునట్లు. శీరాలాపములు 
పలికిరి. శూరత్వము మూర్తీభవించినట్లున్న వారి ఆకారము చూచి, 
వారి వాక్యార్థము వినినప్పుడు మేను గగురుపొడవ, వీరికన్న యుత్సాహ 
ములో నాకు పాతికవంతుండిన నేనెంతో పని చేసి యుండవచ్చును గదా 
అని నాలో నాకే లజ్ఞవొడమ దొడగెను. 

నేనింటికి వచ్చునప్పటికి కొందరు విద్యార్థులు నన్ను చూడవచ్చి, “ఒక 
వృద్ద [బాహ్మణుడు మీకొరకు తిరుగుచున్నాడు,”” అని చెప్పిరి. మరునాటి 
ఉదయమున వారా వృద్ధుని నా యొద్దకు గొనివచ్చిరి. చిత్తూరు జిల్లాలో 
ఒక [గామమున ఇద్దరు బాల వితంతువులు కలరనియు, వారికి వివాహ 
ములు చేయుటకు త ల్లిదం[డడు లొప్పుకొన్నారనియు ఆయన చెప్పెను. 

వారిని వివాహము చేసికొనుటకు వరులును సంసిద్దులయియే యున్నారని 
అతడు పలికెను. “అటయినచో చెంచలరావుగారి వద్దకును రఘునాధ 
రావుగారి వద్దకును పోయి వివాహము చేయింవరాదా?”” అని అంటిని. 
“వారు మాటలవారేకాని కార్యములవారు కారు” అని ఆయన నుడివెను, 
““మీకు నావలన కావలసిన పని యేమున్నది ? అని నేనడుగగా, 25 

రూపాయలిచ్చిన వక్షమున తాను పోయి ఇద్దరు పెండ్డికూతురులను, 
వార్కి తల్లి దండులను వరులను కొనివచ్చెదననియు, వారికి వివాహ 
ములు చేయవచ్చుననియు చెప్పెను. ఆయనను నా బండిలో నెక్కించుకొని 
చెంచలరావుగారి యింటికి తీసికొనిపోయి జరిగిన కథను చెప్పి, 25 
రూపాయలిమ్మని కోరితిని. ఇట్టివారు సొమ్ము అవహరింతురని ఆయన 
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చెప్పెను గాని, ఆ నష్టమును నేను భరించెదనని పలికి, సొమ్మిప్పించి ఆ 
వృద్ధ _బాహ్మణుని పంపివేసితిని. 

తరువాత తిన్నగా రఘునాధరావుగారి యింటికి పోయి “మీరు నిన్న, 
వధూవరులు దొరికిన పక్షమున స్వాములవారి ఇంటి యెదుటనే వివాహము 
జరిపించెదమని సెలవిచ్చిరి. -ఈశ్వరుడు మీ అభీష్టమును శ్మీఘముగానే 
సిద్ధింప జేయునట్టున్నాడు. వధూవరులను కొనివచ్చు టకయి ఒక మనుష్యుని 

నేనిప్పుడే పంపించితిని” అని చెప్పితిని, ఈ వాక్యము ముగించునప్పటికి 

ఆయన ముఖము కలావిహినమలు వైవర్ష్యము నొందెను. ఆయన చేతులు 
జోడించి నాకు నమస్కారము చేస్తి “ఈ వక్షమున వనిచేసినందుకు 

ఇప్పటికే బహు బాధలు పొందితిని. నేనిక దీనిలో సంబంధము కలిగించు 

కొనజొలను. క్షమింపుడు” అని న ఏష్టముగా పలికిరి. 

ముసలాయన 4, క్ దినములలో వధువుల నిద్దరిని, వారి జననీ జనకు 

లను, వరుల నిద్దరిని తీసికొని వచ్చి నా కప్పగించి తన దారిన పోయెను. 
తరువాత విదారింపగా, నా వృద్ధ వ్మివుడు వధువుల మాతామహడయినట్లు 
తెలియవచ్చెను. చెంచలరావు వంతులుగారును, రఘునాధరావుగారును నా 
వద్దకు వచ్చి, ఈ వివాహములను చెన్నపట్టణములో జరుపవలదనియు, 
తాము ఈ పక్షమును విడనాడినట్టు జనులకు తెలిసిన ఈ వక్షమునకు 

నష్టమే కలుగుననియు తమ గుట్టు బెలుపడకుండా వివాహములను స్థలాంత 
రమున చేసి తమ్మవమానము నుండి కాపాడవలసినదనియు బహు 
విధముల (పార్ధించిరి. వారి కోరిక చెల్లించుట ఉచితమని తోచినది. 

సెలవులంతము కావచ్చుచున్నందున నేను పోవలసిన దినములు సమీ 
పించుచుండెను. “మీ స్థలములో వివాహములు జరువ బూనుకొనెదరా?”’ 
అని అభిమానులకనేకులకు (వాసితిమి. బళ్లారినుండి రావు బహద్దూరు 
సభాపతి మొదల్యారుగారు సమస్త వ్యయములను వహించి తాము చేయ 
బూను కొనెదమని వాసిరి. 1882 ఫ్మిబవరి 12 న 15 ఏండ్ల [పాయము 
గల వధువును చిత్తూరి సుబ్బారావుగారును, 12 ఏండ్లు" గల చిన్న 
వధువును జట(పోలు రామారావుగారును బళ్లారిలో వివాహమాడిరి. ఇవి 
రామకృ్ణయ్యగారి ధనముతో మాచే జరిగింపబడిన 11 వు 12 వ వితంతు 
వివాహములు. 

ఈ వివాహము లన్నియు పెడా రామకృష్ణయ్యగారు మహదార్యముతో 
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మా సమాజమునకు దయచేసిన 10,000 రూపాయలతోనే జరువబడినవి. 
ఈయన సాహాయ్యమే లేకయుండిన మేమిందులో నొక్క వివాహమును 
చేయుటకు సమరక్థులమై యుండము. ఈ పది వేల రూపాయలు గాక 
మొదటి రెండు వివాజాములకు నయిన నమస్త వ్యయమును వహించుటయే 
కాక్క కొన్ని గృహములను పునర్వివాహ దంవతులు కావురముండుటకు 

సమాజము వారి వశముననుంచి యున్నారు. ఈయన కీర్తి యీ భూ 
మండలములో స్థిరముగా నుండకపోదు. 

ఇప్పుడు వివాహములు చేయుటకు మా(తమే కాక, మాస వ్వ ,యములకు 

సహితము సొమ్ము కావలసియున్నది. మా పాఠశాలకు వేనవ కాలపు 
సెలవు లియ్యబడన పిమ్మట చందాలు వేయించుటకు నేను నకుటుంబముగా 

చెన్నపురికి పయాణమై బోయితిని. బండ్రు చేసికొనిపోయి చందాల 
నిమిత్తము గొప్పవారి గృహములకు తిరుగ 'నారంభించితిని. పిఠాపురపు 

రాజుగారి దత్తపు[తులు ఇన్నూరు రూపాయలిచ్చిరి. నలుగురు 25 రూపాయల 
చొప్పున చందాలు వేసిరి. 20, 1 10, రూపాయలు ముగ్దురిచ్చిరి. బండి 
చేసికొని ఒక గొప్ప గృహస్తుని యింటికి చందా నిమిత్తము 'సోయితిని. 
మహా ధనికుడై, వితంతు వివాహముల యంవ తృంతాదరము చూపుచు, 

నేను హహ సం అధిక గౌరవముతో చూచుచుండెడ్ ఆ గృహస్థు 

నా పేరుగల చీటీ లోపలికి పోయిన అరగంటకు వెలుపలికి వచ్చి తాను 
తొందర వని మీదనున్న టు నిలుచుండియే రెండు మాటలు చెప్పి మరల 
లోవలికి పోయెను. ఆయనకు నిజముగా తొందర పనియే యుండి యుండ 
వచ్చును గాని, నేను మాతమది గొవృ అవమానముగా భావించుకొని 
కోపమ ముతో మరలితిని. నేను శాసించుటకేగాని యాచించుట కలవాటువడిన 

వాడనుకాను. ఇక ముందెవ్య్వరిని యాచింప బోకూడదని ని నిశ్చయము చేసి 
కొని మరి ఎవరి ఇంటికినోబోక, యోడ నెక్కి రాజమహేం|దవరమున 

మా ఇంటికే బోయితిని, 
మా స. నెలచందాల నిచ్చుటయేగాక, వారిలో కొందరు 
మొత్తములను నహితము దయచేసిరి. మా విజ్ఞాపన వ్యతిక చదివి 
యులైన అ బెంగుళూరులోని ఉన్నత న్యాయ నభలోని 

న్యాయాధిపతి (౮4684) ఓ. రామచంద అయ్యరుగారు వివాహమొకటికి 
నూరేసి రూపాయలు వంవుటయేకాక, ఆరేసి నెలలకు నూరు రూపాయలు 
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ఆ కాలమునందు వితంతు కన్యలను తెచ్చెదమనియు దారి బత్తెము 
అకు కావలయుననియు నా వద్ద రూపాయలు పుచ్చుకొని, మోసము చేయు 
చుండెడివారు. అవివేకము చేత చేయబడినవి క్షమింవదగినవి. దున్వ్వ 
భావము చేత చేసినవియు కొంతవరకు క్షమింవదగినవి, కాని లోకోవ 
కారధురీణులమనియు, స్వార్థత్యాగులమనియు చెప్పుకొనుచు ధనాశ 
వరత్యముచేత చేసెడి అకార్యములు క్షంతవ్యములు కావు.... 

1884 జనవరిలో నల్లగొండ కోదండ రామయ్యగారి వివాహమగు 
వరకును సామాజికులకును, వివాహములు చేసికొన్న వారికిని ఐకమత్యము 
నకు కొరతరాలేదు ... కోదండ రామయ్యగారి వివాహమైన రెండు, 
మూడు మానములలో కొన్ని కలహ కారణములు కలిగినవి. ఈ కారణము 
ధనాశయని నా ఆశయము. 

ఈ వితంతు వివాహమునకు నేను పూనినప్పుడు, పామరులును, 
పూర్వాచార పరాయణులును అయిన వివక్షుల వలన దూషణములకును, 

నాధ లకును సంసిద్దుడ నయితిని గాని నా వలన లాభములను వాంది, 

లోకోపకారార్థమే తాము సర్వ కష్టములకు లోనుగానున్నట్టు పలుమారు 
పలుకుచుండువారు నాకాయాసము కలిగింతురని నేను బొత్తిగా తలువ 
లేదు. 

మా వీథిన నున్న చయనులుగారి ఇల్లు కొన్నప్పుడు నేనందు మూడు 
కుటుంబముల నుంచదలచి, ముందుగా కోదండ రామయ్యగారు కోరుకొన్న 

భాగమును, అనగా వంట యిల్లును, భోజనముల యిల్దును, వడక గది 

యునున్న భాగమును, ఈయనకిచ్చి, ఒక భాగములో తణుకు చలపతిరావు 
గారి కుటుంబమును, చావడి భాగములో చేబోలు వెంకయ్యగారి కుటుంబ 

మును కాపురముంచితిని. కోదండ రామయ్యగారు తానున్న ఇల్లు వాగు 

చేయుటకయి కావలెనని కోరుచుండగా, మార్చిలో 6 రూ. లును జూల 
యిలో రు. 5. 50 లిచ్చితిని. ఈయన ఒక్క యింటికి దక్క మరి యెవ్వరి 
ఇంటికి నేనేమియు నియ్యలేదు. 

నల్లగొండ కోదండ రామయ్యగారు దీనినంతయు మరిచిపోయి, గోదా 

వరీ వరదలు విశేషముగా వచ్చి, ప్రవాహము వీథులలో పవేశించి, 

కోదండ రామయ్యగారున్న ఇంటిగోడ, యుక్త సమయములో బాగు చేసి 
కొనక పోవుటచేత, కొంత కూలగా, నేను తనయందు గల ద్వేషము చేత 
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తన యిల్లు బాగుచేయించలేదని నా మీద దోషారోషణ చేయుచు, నన్ను 

దూషించుచు, 1888 ఫి|బవరి 15 న కార్యనిర్వాహక సంఘమున కొక 
విజ్ఞాపన పంపెను. ఆ నెల 26 న విచారణ వచ్చినప్పుడు నేనాయన 
యింటి మరమ్మతు నిమిత్తమయి ఇచ్చిన సొమ్ము లెక్కలను, ఆయన నా 
కిచ్చిన స్వీకారషతములను సభవారిముందు పెట్టగా వారీ కింది 
నిర్ణయము చేసిరి. 

విద్యలేని మూఢులు వలువురు చేరి చేయుదానికం కు విద్యాధికు డొక్కడు 
చేయు హాని శతగుణములధికముగా నుండును. మన దేశములో యాబ్నా 

వృత్తి hేయముగా నెంచబడకుండుటయు, పాటువడక కూరుచుండుట 
గొప్ప యని తలవబడుచుండుటయు చిరకాలా గతాచారములగుటచేత ఎల్ల 

వారును సాధ్యమైనంత డబ్బు లాగ వలయుననియే యత్నించుచుందురు. 

కలాంగులుగాక, అవయవపటిత్వముగల వారందరును పొటువడ వలసిన 

వారే అనియు పాటువడ నొల్లని వారికి ధన దానముచేసి సోమరితనమును 

పోత్సాహవరచుట పాపమనియు నా మతము. నేను పాటువడెడివాడను. 
ఇతరులు పాటువడవలెనని తలచెడివాడను. కాయకష్టమువలని గౌరవము 

నెరుగని ముంజులూరి గోపాలముగారు పంచమ వివాహవరుడు తాను 

ముదాశాలలో వనిచేయుదుననియు, ద్వితీయ వివాహ వరుడు, రామచం(ద 

రావును, చతుర్ధ వివాహవరుడు శేషయ్యకును ఇచ్చుచున్న ప్లే తనకును 

నెల కెనిమిదిరూపాయల చొప్పున ఇయ్యవలయుననియు నన్నడిగను. 

వారిరువురును చదువుకొనుచున్నారు గనుక ఇచ్చుచున్నాననియు చదువు 

లేక దృఢకాయుడవై యుండియు కష్టవడనొల్లని నీ కొరకయి యియ్యననియు 
దృఢముగా చెప్పితిని. తాను పుచ్చుకొన్న జీతము సొమ్ము అయిపోయిన 

తరువాత తిండికి లేక, రామకృష్ణయ్యగారి యొద్దకు కాకినాడకు బోయి 
అతడు తన అవస్థను చెప్పుకొ నెను, ఆయన అతనికి కొన్ని రూపాయలిచ్చి, 

నన్ను రాజమహేం[దవరములో కలిసికొన్నప్పుడు, మనలో చేరినవారు 
చెప్పిన మాట విననివారయినను కష్టములో నున్నప్పుడు సాయము చేయు 

చుండవలెనని చెప్పెను. దృఢశ రీరులు ఉద్యోగము చెప్పినను చేయక, 

సోమరితనమున కాలము గడప నిశ్చయించుకొన్నప్పుడు మీ ధనములో 
నుండియెనను నేనియ్యనని మోమోటము లేక ఖండితముగా చెప్పితిని. 
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నా దగ్గిర నొక్క గొప్ప లోవము గలదు. ఇకరులడుగునది న్యాయము 
కాదని భావించినప్పుడు నెమ్మదితో సమాధానవరుప జూడక్క పెద్ద 

గొంతుకతో, వారు దురాశాపరులనియు, వారడిగినది అనుచితమైన 

దనియు మొగము మీదనే అనివేయుట. ఎవ్వరికైనను నిజమైన కష్టము 

వచ్చినవుడు వారడుగకయే నాచేతనైన సాయమంతయు చేసెడివాడను, 
ఈ గోపాలముగారి భార్యకే మనూచి (స్ఫోటకము వచ్చెను. అతని అన 
హాయ స్థితిని కని పెట్టి, వెంటనే అతని యింటికి పోయి, వథ్యపానములకు 

4 రూపాయలిచ్చి, రోగి యొద్ద కని పెట్టియుండుటకు ఒక హద 

పెటి, కావలసిన పదారములు కొనిబిచ్చి, ఆరోగ్య స్నానము చే 

వరకును పతి దినమును పోయి చూచుచుంటిని. 
చదువంతగా లేని మూఢుల ఆశలు అత్యధికములు కానివిగాను, 

అత్యల్పముతోనే తృప్తినొందునవిగాను ఉన్నవని ఒప్పుకోవలసియున్నది. 

విద్య నేర్చిన వారిలోనే యివి విపరీతములుగా నుడ్నవి. ఒకటి, 
రెండు సంగతుల నిచ్చట సపేక్కొనవలసివచ్చినందకు చింతెల్లుచున్నాను. 

మూడవ వివాహము చేసికొన్న రామారావుగారకి మున్నూరు 

రూపాయల ఇల్లిచ్చెదనని వాగ్దానము చేసితినిగాని, తెప్పించిన సొమ్మం 

తయు వివాహమునకే వ్యయపడినందున ర చేయలేక వోతిని. 
రామారావుగారి ఎదుటనే నా అశక్తకను రామ క్కు షయ మ్యుగారికి తెలుపగా, 

. 
₹3 

ర్ట 

ఇల్లు తాముచ్చె దమని చెప్పిరి. 1889 స స్టెంబరులో రామారావుగారు, 

దాదాపుగా మూడు సంవత్సరము లయునను రాదు కృష్ణయ్య గారు దాగ్రానము 

చెల్లింపలేదని (వాసిరి. నేనా నెల 18 న ఇకర విషయములతో బాటు ఈ 

విషయము కూడ రామకృష్ణయ్య గారికి వాసితిని. అయన వంపన పవరు 

తరము: 

| gave him food many things, and many times much money 

than you and Isaid we would give him..... After his marriage 

శ gave hima house situated on a large piece of ground, fit for 

building 2 houses more at 16256... 

ఈ యుత్తరము వచ్చువరకును రామకృష్ణయ్యగారు ఇంత సొమ్ము 

(రూ. 1505 క ఈయన నిమిత్తము వ్యయపెట్టిరని నాకు తెలియదు. 

ఇక్కడ రాజము హేం|దవరములో ఒక్కొక్క వరుని విషయమున నింతింత 



1880 మొదలు 1890 79 

సొమ్ము వ్యయపెట్టుటకు సమాజము వారియొద ధనము లేదు. ఉన్నను 

విచ్చలవిడిగా వ్యయము చేయకు. కొంచెము డైరకారణము కలుగగాన్వే 
నాకు విరోధులుగానున్న పెద్దమనుష్యులు కొందరు తమమయొద కాలోచనకు 

పోయిన ఒకరిద్దరు వరుల సాహయముతో తకి_న రులను తమ యొదకు 

పిలిపించుకొని, నాపయిని దోషా SO క. సమాజము వారికి 

విన్నపములు పంవునట్టు పురికొల్వ జొచ్చిరి. నాకు ౩ 

శతువులేర్చడి కీడు చేయుచుండువారు : "ఒక తెగవారు వితంతు వివాహ 
(వతివక్షులుగానుండి నన్ను ప. * ఇంకొక తెగవారు “వివేక 

వర్థని”లో నేను తమ కార్యములను బయట పెట్టుట చేత, (వేటువడ్డ పాముల 

వలె వగతీర్చుకొనుటకు పతీక్షి ంచుచుండెడివారు. వీరిలో మా సామాజికు 
లలో నహిత మొకరిద్దరుండరి. 

వివాహమైన వారిలో విద్యాధికులు కొందరు తమకు గల అల్బకష్టము 
లను కోటి గుణితముగా చాటుకొనుచు మొర పెట్టు కొనుచుంశెడవారు. 

వారు సడ్డ కష్టములు అంత విశేషమైనవి కావని నేను చెప్పగలను. ఈ 

ల్ో కు చేసికొన్న వారిలో ఆవర కెవరికిని సొంత యిండ్తు లేవు. 

అట్టి వారిక దరికిని కావురముండుట కిండ్రీయబడినవి : పనిచేయుటకయి 

అ వారు కావలసినప్పుడు వంట నహితము చేసిపెట్టు 

చుం తీరి. భోజన వ్యయవ అయి) ర మాత మేకాక 9 పాఠనా ఈల) జీక ములును, 

స్రకముతును బట్టలును వేరుగా నీయబడుచువచ్చినవి. వైద్యపు ఖర్చులున్సు 
కమర కార్య వ్యయములును సమాజమువాజ్ఞ భరించుచు వచ్చిరి. 

ఎవరికైన కొంచెము కష్టము వచ్చిన, నేనును గవ్యరాజుగారును ము 

విచారించుచు, కావలసిన సాయమునంతను చేయుచుంటిమి. 

మి సాహాయ్యముతో కూషనన్ నేను రాజమహేందవరములో 

విత్తనములేసి మొలిపించిన విశ్యోస్తా వివాహలతాంకురమునకు వట్టుకొమ్మ 
అయి నానా ముఖముల తీగలు నాగించిన పైడా రామకృష్టయ్యగారు బాల 

వితంతువుల అభాగ్యముచేత 1886 మార్చి 28 న _పొతఃకాలమున స్వర్గస్థు 

లట తటస్థించెను. ఆయన మొదటి రెండు వివాహములకు చేసిన వ్యయ 

ములు, తరువాత ఇచ్చిన పదివేల రూపాయలు, కట్టించిన ఇండ్లును, స్త్రీ 
పునర్వివావాభివృద్ధికి చేసిన ఇతర వ్యయములను కలుపుకొని" యిరువది 

చేల రూపాయలయ్మెను. మొట్టమొదట నిచ్చెదనని వాగ్దానము చేసిన 
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ముప్పదివేలలో నీ యిరువదివేలు పోగా మిగిలిన పదివేల రూపాయలను 
వేగముగా నిచ్చెదనని చెప్పిన [పకారముగా మరణమునకు నాలుగు 
దినములు ముందు, తన సమ్ముఖమున నుండ తటస్థించిన ఆత్మూరి లక్ష్మీ 
నరసింహముగారిని నమాజ పక్షమున ధర్మకర్త (Trustee) గా ఏర్పరచి, 
పదివేల రూపాయలను మరణ శానన మూలమున సమాజమునకిచ్చి, 
వాగ్రానమును పూర్ణముగా చెల్లించుకొనిరి. 

ఆయన (వాసిన మరణ శాసనములు రెండు. 
మొదటి మరణ శాననములో వితంతు వివాహ నమాజమన్నచోట రాజ 

మహేందవరమని గాని ధర్మకర్త అన్నచోట ఆత్మూరి లక్ష్మీనరసింహము 
గారనిగాని |వాయబడలేదు. వితంతు వివాహ నమాజ మొక్కటియే 
యుండుబచేత వేరుగ రాజమహేం[దవర మనుట అనావశ్యకము. తమ 
పేరు చేర్చవలసినదని లక్ష్మీనరసింహముగారు రామకృష్ణ య్యగారికి 
లేఖ |వాసిరి కాని చేరులోవలనే ఆయన మరణము నొందుట త టస్థించెను. 

రెండవ మరణ శౌననముతో జత చేయబడిన పట్టికలో, ఇక్కడ నున్న 
వారిలో మొదటి వివాహమును కడపటి వివాహమును చేసుకొన్న వారి 
పేరులు తక్క తక్కిన వివాహములు చేసికొన్న దంపతుల ేరులుదాహ 
రింవబడిి, వార్గి వారి వశములో నున్న యిండ్లు వారికియ్యబడినట్టు [వాయ 
బడెను. 

రామకృష్ణయ్యగారి మరణానంతరమున వారు వితంతు వివాహ 
సమాజము వారి పక్షమున (వాసి యిచ్చిన మరణ శాసనములు రెంటిని 
ఆత్యూరి లక్ష్మీనరసింహముగారు తీసుకొనివచ్చి సమాజమునకిచ్చిరి. 

ఆయన సమాజమువారి కోశాధ్యక్షుడయినందున శాననములు వారి యొద్దనే 
యుంచ బడెను. 

1886 ఏపిల్ 8 న నమాజము యొక్క కార్యనిర్వాహక సంఘము వారి 
సభలో “That the wills executed by late Ramakrishniah Garu in 

favour of the Association be registered.’’ నిర్థారణ చేయబడినది. 
నిర్దారణ (పకారముగా మరణ శాననములు రెంటిని కొనిపోయి లేఖ్యా 
రూఢము (రిజెస్టరు) చేయించుటకు నమాజ సహాయ కార్యదర్శి అయిన 
సోమంచి భీమశంకరముగారు లక్ష్మీనరసింహముగారి యొద్దకు పోయి 
అడుగగా, పదివేల రూపాయల మరణ శాననమును తన యొద్దనే యుంచు 
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కొని మిగిలిన మరణ శాసనమును నొక్కదానినే ఇచ్చినందున, భీమశంక 
రముగారు ఒక్క మరణ శాననమును మాతమే 1886 మే 6 న సబ్ రిజి 
స్టార్ ఎదుట పెట్టవలసిన వాడయ్యెను. జూన్ 26 న లక్ష్మీ నరసింహము 
గారు నబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యస్థానమునకు పోయి మరణ శాసనము రామ 
కృష్ణయ్యగారు (వాసి యిచ్చినట్టు సాక్ష్యమిచ్చెను. 

ఆ మరునాడు, అనగా జూన్ 27 న్క జరిగిన కార్య నిర్వాహక సంఘ 

సభలో, మిగిలియున్న రెండవ మరణ శాననమును రిజిస్టరు చేయించు 
టకై నిర్ణారణము చేయబడినది. ఈ నిర్భారణము [కింద న్యావతి సుబ్బా 
రావు వంతులుగారును, ఆత్యూరి లక్ష్మీ నరసింహముగారును, నేనును, 

సోమంచి భీమశంకరముగారునుు బసవరాజు గవ[రాజుగారును, మాకర్ణ 
వెంకట నుబ్బారావు నాయుడుగారును వాళ్లు చేసికిమి. 

ఆత్మూరి లక్ష్మీనరసింహముగారు రామకృష్ణయ్యగారి వదివేల రూపా 

యల మరణ శాననమును రిజిస్థ్ట్రేషను నిమిత్తమియ్యక పోవుటకున్సు 
ఇయ్యక పోవలెనని నిశ్చయించుకున్నను పైకి చెవ్పక్క కార్య నిర్వాహక 
సంఘము వారి నిర్థారణ [కింద (వాలు చేయుటకును గల కారణము 
కొంత చెప్పవలసి యున్నది. 

నేను నాల్గవ తరగతి యందు చదువుచుండినప్పుడు ఆయన యొద్ద 
మా పాఠములు కొన్ని జరుగుచుండుటచే నాకాయన గురువు. (పియ 
శిష్యుడగుటచేత నాకాయన (బహ్మ సమాజ సిద్ధాంతములు బోధించుచు, 
మా యింట నేను చేసెడి విద్యార్థుల సభలకు వచ్చుచు, నన్ను [పోత్సహిం 
చెడివారు. చిన్ననాటి కథల నటుండనిచ్చినను, ఈయన మరల రాజి 

మహేం|దము వచ్చిన తరువాతకూడ స్త్రీ పునర్వివాహ దీక్షయందు నా 
కెన్ని విధములనో సాయపడుచుండెను. అయినను నాకు నెయ్యము కంటె 
న్యాయము పియతరమైనది. నేనిప్వుడాయనతో (వతిఘటింవవలసి 
వచ్చినది. 

నే నా కాలములో వితంతు వివాహ విషయమున విశేషముగా పాటు 
పడుచుండినను, పురపారిశుద్ధ్య్య విచారణ నంఘకార్యములలోనూ, పతికా 
నిర్వహణలోను, (గంథ రచనలోను, దౌర్ణన్య నివారణ [(వయత్నము 
లోను, ఉపన్యాస కరణములోన్సు పూర్వ గంథ (వకటనములోను కూడ 
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సమానముగానే పాటుపడుచుంటిని. నేను [పకటించుచుండిన “వివేక వర్ధని” 

దుష్టవర్తనముగల వారి కందరికిని గర్భనిర్భేదక ముగా నుండెను. 

ఉన్నత న్యాయసభ వారొక సారి, లంచములు పుచ్చుకొనుట కలవాటు 

పడి ఆరితేరిన ఒక (పాడ్యివాకుని మా రాజమహేం[దవరమునకు పంపిరి. 

ఈయన లంచములు పుచ్చుకొనెడి రీతి పోలూరి శీరాములుగారి దానికంటె 

న్నమైనది. ఈయన సాక్ష్యము మొదలైనవానిని క్రమముగా పుచుకొన్సి 

తీర్చు చెప్పబోవు సమయమున ఉభయ పక్షములవారి యొద్దనుండియు 

వారియ్యదగినంత మొత్తమును లంచముగా తెప్పించి [గంథమునంతయు 

న్యాయ దృష్టితో చదివి న్యాయ పక్షమువాడు పది రూపాయ లిచ్చినను 

దానితోనే తృప్తినొంది, వాని పక్షమే తీర్పుచెప్పి, అన్యాయ పక్షమువాడు 

ఇన్నూరు రూపాయలిచ్చినను కిరిగి యిచ్చివేసెడి వాడు. అందుచేత అతని 

తీరు న్యాయము తప్పిన తీర్చని ఎవ్వడును చెప్పజాలడు అటువంటి 

|పొఢుని లంచములను మానవలెనని మా “వివేకవర్థని” పనిచేయ 

బూనెను. ఇతని విషయమయి [వాయబడిన హాన్యనంజీవనిలోని నంభా 
షణలు చదివి, కొన్నాళ్లు లంచములు మానివేసి, ఆరు నెలలు సెలవు పుచ్చు 

కొని తన పని మరియొక చోటికి మార్చుకొన (పయత్నించెను కాని, ఉన్నత 

న్యాయ సభ వారు అంగీకరించనందున మరల మా పట్టణమున కే రావలసిన 

వాడయ్యెను. రెండవసారి వచ్చిన పిమ్మట అల్పకాలము శుద్ధవర్తనుడయి 

యుండి, శీ,ఘకాలములోనే రహస్యముగా చేయి చాపనారంఖించెను. 

వెంటనే మా “వివేక వర్ధని” అన్యాపదేశముగా [వాయుచు పోరాడదొడ గను. 

దాని ధాటికి తాళజాలక అతడు మరల సెలవు గైకొనిపోయి మరల మా 

యూరికి రాకుండ తప్పించుకొని పోయెను. 

అట్టి “వివేక వర్ధని” న్వవక్షము వారి అ|కమమును వెల్లడింపక పక్ష 

పాఠము వహించుచున్నదని కొందరు మిత్రులు నాతోనే అనిరి. మా 

పుత్రిక స్వపక్షమువారి దుష్కృత్యములను కప్పిపుచ్చుటకు బుద్దిపూర్వక 

ముగా నెప్పుడును (వయత్నింపలేదు గాని, అల్పదోషముల నుపేక్షించుచు 

వచ్చెను. అల్పదోషముల నుపేక్షించుటచేత ఒకానొకరు నిర్భయులమయి 

యధేచ్చముగా నంచరించుచు వచ్చుటయు కలదు. మా “వి వేకవర్ధని” 

సర్వ సామాన్యములైన మానుష దౌర్బల్యములు లేనిదని చెప్ప నెవ్వరు 

సాహసింపగలరు ? 
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ఆత్మూరి లక్ష్మీనరసింహముగారు లంచములు పుచ్చుకొనువారు కాక 

పోయినను తమ న్యాయనభలో పనియున్న వారియొద్ద, మిక్కిలి తక్కువ 
వెలలకు ధాన్యము మొదలైన పదార్థములను కొనుచుండరి. తాము పూనిన 

పనులకు చందాలు వేయించి కక్షిదారులవలన ధనస్వీకారము చేయు 

చుండిరి. తాము (గామాంతరము పోవలసివచ్చినప్పుడు దారిలోగాని, 
తత్సమీపమున గాని స్థల వివాదముగల వ్యాజ్యమున్నదేమో విచారించి, 

దానిని స్వయముగా చూడవలెనని చెప్పి, తమకును, తమ కుటుంబమున 

కును పల్పకుల మద రాకపోకలకయ్యెడు ఖర్చులను వ్యాజ్యదారుల వలన 

పుచ్చుకొనుచుండిరి. దాంభిక వర్తనాపేక్షయు, నర్వజన (పియాచరణ 

కాంక్షయు నాయన యందు ముఖ్య లోపములుగా నుండెను. 1886 మార్చి 
81 న [పకటింపబడిన “*వివేకవర్ధని లో “దంభాచార్య విలనని మను 
(వహననము యొక్క (వథమ భాగములోని ముఖ్య పాతకములు దంభా 
చార్యులును, మితుడు జంబుకేశ్వర శాస్త్రియ్కు స్వామి శా స్త్రియ్కు అందు 

వర్ణింపబడిన లక్షణములవంటివి రెండు, మూడు ఈయనయందుండి నవి. 

"ఆయన దీనిని చదివిన తరువాత కూడ యధాపవకారముగానే నాతో 
మాటాడుచుండిరి. రామకృష్ణయ్యగారు మరణ శాసనములను నాకాయన 

చూపినప్పుడు, మరి యిద్దరు ముగ్గురు (టుస్టీలను కూడ తమతో చేర్చుకొని 

పనిచేయుడని నేను చెప్పిన హితవచనముల కాయన తమా ర 

మాట్లాడిరి. రామకృష్ణయ్యగారి మరణమును గూర్చి ఏపిల్ 7 “వివేక 

వర్ధని” లోని వ్యాసములో, నేనాయనతో మాటల యర్థ మిచ్చెడు 

వాక్యములే యుండినవి. 

ఇట్టుండగా మే నెల మొదటి వారములో “నత్యకామి అను పేరుతో 
ఒకరు “వివేక వర్ధని” కిట్టు (వాసిరి : “ఈ యూరిలో నున్న ఒక పెద్దమనిషి, 

వీశేశలింగముగారా సొమ్ము రామకృష్ణయ్యగారు మరణ శాననము మూల 

ముగా ఇచ్చిన పదివేల రూపాయలు తమకు కావలెననుచున్నారని వాడుక 

చేయుచున్నాడు. ఆ మాటలలో నేమయిన నిజమున్నదేమో మీ వతిక 

ద్వారా తెలియచెయ్య కోరుతాను.”’ 

ఈ యుత్తరమును నేను దీనికిచ్చిన ఈ క్రింది [|వత్యుత్తరమును 
మే 19 “వివేకవర్ధని” లో [పకటింపబడినవి. 

“సత్యకామిగారు చెప్పిన మాటలను వాడుక చేయుచున్న పెద్ద 
యట 
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మనుష్యుడు ఏదో దురుద్దేశముతో పయి |పవాదమును వేయుచున్నాడే 
గాని ఆ పెద్ద మనుష్యుని మాట నెంతమ్మాతమును సత్యములు కావు. 

“వివేకవర్ధని” లో |పకటింపబడిన యర్ధమిచ్చెడు మాటలనే నేనొకసారి 
మహారాజశ్రీ ఆత్మూరి లక్ష్మీనరసింహముగారితో, ఆయన క్షేమమును, 

సమాజము యొక్క వృద్ధియును కోరి చెప్పియున్నాను. ఆ ఏర్పరచెడు 

(టస్టీలలో నా పేరక్కర లేదనియు చెప్పియున్నాను. ఈ విషయమయి 

ఎవ్వరికయిన నందేహము కలిగియున్న పక్షమున oe Wo 

అడిగి తెలిసికో వచ్చును. ఆయన ఈ విషయమయి అసత్యమాడలోరు. . 

కందుకూరి వీరేశలింగ ము.’ 

పయి యుత్రరము వచ్చిన తరువాతను, అది నా అభ్మిపాయముతో 

(పచురింవబడులోపలనుు 1886 మే 9న, ఒక చితకథ నడచినది. 

లక్ష్మీనరసింహముగారి మితుడు సభకు పోయినపుడెల్ల తోడి న్యాయ 

వాదులు, “కందక స్రగార దయచేసినారా? జంబుక శాస్త్రిగారు 

విశేషములేమి *ొ అని హేళనము చేయ నారంభించిరట ! ఆయనయు, 

కలహ |పియుశైన కొందరు పెద్ద మనుష్యులును లక్షీనరసింహము గారి 

యొద్దకు పోయి *దంభాచార్య పిలసనము మిమ్ముద్దేశించియే వాయబడిన 
దనియు, మీరూరకుండుట పౌరుషము కాదనియు ఆయనను పరికొల్పి, 

(పోత్సాహ వరిచిరట ! వారి మాటలపైని కోపావేశము గలవాడయి, నెలపై 

నెనిమిది దినములూరకున్న తరువాత అకస్మికముగ్కా *“దంభాచార్య 

విలననము కలిగియుండిన “వివేకవర్ధని” ని అద్భుత విధమున లక్ష్మీ 

నరసింహముగారు దగ్గము చేయించిరి. 

రెండవనాడు నేను మా ప,తికా (వకటనకర్త చేత (వాయించిన లేఖను 

బట్టి ఈ యద్భుత విధము తేటవడవచ్చును. 

"మహారాజ శ ఆత్మూరి లక్ష్మీనరసింహం చెట్టియార్ గారికి వివేకవర్థని 

(ప్రింటర్ అండ్ పబ్లిషర్ కూరెళ్ల రామయ్య విన్నపములు. ఈ నెల 9 వ 

తేది సాయం[తము వ. పత్రికను గడకు గట్టి పాత చెప్పున్ను చివు 

రున్ను కట్టి, వివేకవర్ధనిలో [వచురము చేయించినవాడినిన్ని, చేసిన 
వాడినిన్ని, పంక ర్థనిన్ని బంగారయ్య మేడ అనే స్థలమందు తగుల 

'పెడతామనిన్ని, యిష్టము వచ్చినవారు వచ్చి చూడవలసినదనిన్ని, 

మీ కోర్టు (పెస్ఫాఫీనుల నవుకర్ణు కొందరున్ను, మీ యిలాకా మనుష్యు 
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లున్ను అనేక విధములైన ధూషణవు మాటలనువయోగిన్తూ, వతికకున్ను, 
పబ్లిషరుకున్ను, పతికాధికారికిన్ని అవమానము (103810 వరువు నష్ట 

(defame) మున్ను చేయు దురుద్దేశ్యముతో ఏిధులవెంట టముకు వేయిన్తూ, 
ఆ పని మీ వుత్తరవు వకారము జరిగిన్తూ వున్నట్టు ప్రచురణము చేసినా 
ఇందు గురించి నేను న్యాయశౌస్తం వకారము చర్య జరిగించ తలచినాను 
కనుక యీ విషయములో మీకు ఎంతవరకు యిలాకా వున్నదిన్ని 
నాలుగు రోజులలోగా తెలియజేయగోరుతాను. చిత్తగించవ లెను 

దానికి లక్ష్మీనరసింహముగారింగ్లీషున ని క్రింది వత్యుత్తరము పంపిరి; 
“In reply to your registered letter T have to say that on en- 

quiring Ifind that what is stated in the letter is not true. I have 
further to inform you that the letter under reply contains libel- 
lous and defamatory statement and learn that yourself and one 
or two of your men have been making much disparaging state- 

ments and that unless sufficient apology is made within a fort- 
night from this day, 1 shall be compelled to proceed against you 
and your men according to law. 

Rajabmundry I have etc. 
16th May 1886 A. L. Narasimham. 

పైదాని కింగ్లీషుననే ఈ కింది (పత్యుత్తరము పంవబడినది. 

“‘In reply ... I beg to inform you that I fail to see that my letter 

contains any libellous and defamatory statement and that Iam 

not aware of any such disparaging statements whatever it may 

mean and that the expression ‘One or two of your men” conveys 
no idea tomy mind and that Iam not consequently prepared to 

make an apology and that you may ‘‘proceed according to law” 

against whose ever you may please. 
20th May 1886 Iremain sir, yours etc. 

K. Ramayya 

వివేకవర్ధని దహన విషయమయి జరిగించిన పనికి అభియోగము 
తెప్పించి, తుదముట్ట గంథము నడుపుటకు నేను నిశ్చయించుకొని, 

సాక్ష్యమును సేకరించి, సాధన సామ్మగితో సంసిద్దుశనయి యుంటిని. 
ఇంతలో మా యుభయుల మితులును, మితులుగానుండిన వారు రచ్చ 
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కెక్కి తగవులాడుట ధర్మము కాదనియు అంతఃకలహముల వలన (వతి 
పక్షులకు మరింత లోకువ అగుననియు, మేము పూనిన మహా కార్యమునకు 
నష్టము కలుగుననియు మమ్ము సమాధాన పరువ పాటుపడిరి. నేను 
మొదటినుండియు పట్టిన పట్టు విడువని మూర్ణ స్వభావము కలవాడనగు 
టచేే లిఖిత పూర్వకమైన క్షమార్పణము చేసినగాని సంధి పొసగనేరదని 
స్పష్టముగా చెప్పితిని. కొంతకాలము రాయబారములు జరిగినమీదట 
లక్ష్మీనరసింహముగారు 1886 ఆగస్టు 6 న ఈ [కింది క్షమార్పణ లేఖను 
పంపిరి. 

“మార్చి నెల 11 తారీఖుగల వివేకవర్ధనిలోని హాస్య నంజీవని 
యందుండు సంగతులు ఒక్కరి విషయమయి ఉద్దేశించి [వాయబడినట్టు 
నా స్నేహితులు కొందరు నాతో చెప్పిన మీదట ఆ(గహము వచ్చి, మే 
నెల 9 వ తారీఖున సదరు వివేకవర్ధని దగ్గ విషయమయి జరిగించిన పనికి 
విచారిస్తున్నాను. మరిన్ని అప్పుడు నా నవుకర్ణు కొందరు మిమ్ముల 

దూషించినట్టు మీరు తెలియజేసినారు. అట్టా చేయడ మెంతమాతము నా 
యుద్దేశము కాదు. వారిని మందలించడమైనది..... అందుకు అపాలజీ 
చేయుచున్నాను. .. ౨” 

తరువాత 1886 సెసైంబరు 8 న లక్ష్మీనరసింహముగారి క్షమార్పణ 

పత్రమును వివేకవర్టని వ్యాఖ్యానముతోను, మొదటినుండియు జరిగిన 
ఉత్తర (పత్యుత్తరములతోను (పకటించినది. 

వివాదాగ్ని పూర్ణముగా చల్లారిపోయినందుకు లక్ష్మీనరసింహముగారిక 

తమ మనసు వచ్చినట్టు వ్యవహారము నడపవచ్చును. తమ తమ దౌర్జన్య 
ములను వివేక వర్థనిలో వెల్లడించుచు వచ్చుటచేత నాకు శ్మతువులైన 

వారందరును లక్ష్మీనరసింహముగారి కాలోచన చెవ్వుటకు మం|తులయిరి. 
ఈ మితులు కొందరు వివేకవర్ణనీ దహన విషయమున మొదట ఏమియు 
నెరుగమని చెప్పి తరువాత క్షమార్పణ వేడుకొనుట అవమానకరమని 
ఆయనను పరిహాసము చేసి, పగ తీర్చుకోవలెనని పురికొల్సిరి. : రామ 

కృష్ణయ్యగారిచ్చిన 10 వేలలో నేభాగమును వివాహముల కువయోగ 
పడకుండ చేసిన పక్షమున ముందు వితంతు వివాహములు జరుగవనియు, 

అట్టు చేయుటయే నన్ను సాధించుట అనియు లక్ష్మీనర సింహ |వభృతులా 
వరకే ఆలోచించికి! ఆహా! ఇది యేమి అజ్ఞానము! వివాహములు జరగక 
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మ యెడల నాకేమి యవమానము? వగ తీర్చుకోదలచిన యెడల 
కవకారము చేయవలెనుగాని, లోకోవకారమయిన అనాధ రక్షణ 

టం హాని చేయుట ఏమి న్యాయము? 

స్వపయోజన వరత్వము చేత వితంతు వివాహములు చేసికొన్న వారు 

కొందరు ఈ అనాలోచిత వ్యవహారమునకు సహోయులయిరి. 10 వేల 
రూపాయల వలన వచ్చెడి వడ్డినంతను ఎకే ఇచ్చెదనని ఆశ శ పెట్టి లక్ష్మీ 

నరసింహముగారు రాజమహేం[దవరములో నున్న వితంతు వివాహ 
వరులను తనతో చేర్చుకొని, గ్రా మక్ళష్ష య్యగారి మరణ శాననములో 

“వివాహములు చేసుకొన్న వితంతువుల యొక్కయు వారి భర్తల 
యొక్కయు, బిడ్డల యొక్కయు వోషణము నిమిత్తము అన్నదానికి 

వరకు వివాహాములు చేసికొన్న రికి మ్మాతమే అని నూతనార్థ్ధము 
కల్పించి *వితంకు వివాహములను జరువు నిమిత్తము అని [వొసిన 
కథను బొత్తిగా నెత్తుకోక, -ఈవరకు వివాహములు చేసికొ న్న వారి పోషణ 

మునకును చిల్లర వ్యయములకును మాత మే వడ్డీని వ్యయము చేయ 
వలసినదని రామకృష్ణయ్యగారు తనతో రప ాన్యముగా చెప్పినట్టు నవ 

సృష్టి నొకదానిని బైలుదేరదీస్తి అక్టోబరు 5 శేదీగల తమ [పకటన 
స్మ[తముతో, నితర స్థలముల యందుండిన వరులకు పంపిరి. 

ఈ కాగికములను, మొదటి వివాహమాడీన గోగులపాటి (శ్రీరాములు 
గారికి వంపినప్పుశాయన [వాసిన యుత్తరముల్తో “డాత యొక్క (వథ 
మోడ్డశ వకారయు పదివేల రూపాయల మీది వజ్ఞని ఈవరకు వివాహము 
చేసికొన్న వారిలో నమానముగా వంచిపెట్టుట గూర్చి నా అభ్మిపాయ 
మడుగపచు (పకటన వంపినండుకు అనేక వందనములు. మీ వకటన 
బట్టి చాత మీతో నెవుడటు చెపెనో సాక్ష్యము కనబడదు. మరణ 
కాలము. నండాయన యుచ్చెశ మవియేయని మరు మనఃవూక్తిగా చెప్పి 
మీరాయుద్రేశమును నేరక ద౭చుకొన్న పక్షమున ఇప్పుడు వివాహ 

ఇ సట కేల 

కొనా-కో నాకు కారణము కానశాకున్నది. మ్వీరివ్వుడవ్మ్పాయములను 
పోగుచేయనా మ. టను బట్టి దాతయొక్క ఉధ్రేశమ ది అగునా, కానా 

దువ ది. వడ్డీని 12 కుటుంబములలో 
a హము లు చేయగలుగుదుమా ? 
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సొమ్మును ఒక్కరి కంటె ఎక్కువ మంది “పేరిట ధనాగారములో నుంచి, 

వచ్చిన వడ్డీని అసలులో చేర్చుచు, అవశ్యకమయినప్పుడు నిజముగా రిక్త 
స్థితిలోనున్న వారికి మాత్రము వడ్డీలోనుండి సాయము చేయుచు, వడ్డీలో 
మిగిలిన దానితో వివాహములు జరుపుచుండవలెనని నా యభ్మిపాయము 

ఈయనకును, తరువాత ఇచ్చట "పెండ్లి కొడుకులకును తారతమ్యము 
"పైదాని వలన తేటపడవచ్చును. తగిన యుద్యోగములో నున్న కోదండ 

రామయ్యగారు, శేషయ్యగారు మొదలగువారు వివాహములకు లేకుండ వడ్డి 
నంతను తామే పంచుకొని మింగవలెనని ఈ నూతన పథకమేర్పరచిరి. 
అటుతరువాత లక్షీ నరసింహముగారు మరణ శాసనములో పేర్కొనబడిన 
వితంతు వివాహ సమాజము రాజమహేం[దవర సమాజమే కాదని చెప్పు 
సాహసమునకు గడంగిరి. మరణ శాసనము మూలము మాట అటుండగా 

దాని నకలు నహితము సామాజికులలో నెవరి యొద్దను లేదు. అందుచేత 

డిసెంబరు 19 నభలో కార్య నిర్వాక సంఘమువారిచే, “That printed 

copies of P. Ramakrishnayya’s Rs. 10,000=00 be circulated 

among the members of the Managing Committee.” అని నిర్ధార 

ణము చేయబడెను. లక్ష్మీనరసింహముగారు ఆ మరణశాసనమును తమ 

వెదిక ము[దాశాలలోనే ముదింపించి సామాజికులకు పంపిరి. 

వితంతు వివాహ సమాజిమని మరణ శాననములలో చెప్పబడినది రాజ 

మహేందవర నమాజమగునా ? పైడా రామకృష్ణయ్యగారి నిధి నువయో 
గించుట శేది యుత్తమ మార్గము? ఈ రెండు |పశ్నలు చర్చించుటకు 9 

జనవరిన కార్యనిర్వాహక సంఘ విశేష సభ ఏర్పాటు చేయబడెను. కాని 

నాటి దినము లక్ష్మీనరసింహముగారు రానందున నభ 18 కు వాయిదా వేయ 

ఐడెను. 18 న సహితము లక్ష్మినరసింహముగారు సభకు రాలేదు. ఆయన 
లేకయే సభ జరుపబడి, పదివేల రూపాయల నిధిని గూర్చి పైడా రామ 
కృష్ణయ్యగారి మరణ శాసనములో చెప్పబడిన వితంతు వివాహ నమాజము 

రాజమహేం|దవర సమాజమే అనియు, నిధి నుండివచ్చెడు వడ్డి, ఈవరకు 

వివాహముళైన వారికిని, ఇప్పటి సృరోహితునకును, వల్లూరి పున్నమ్మకును, 

ఆమె భావి భర్తకును, విడ్డలకును ఖర్చుపెట్టి, మిగిలిన దానిని ముందు 

వివాహములు నడప వాని వ్యయములకును ఖర్చు "పెట్టవలసినది అనియు 

నిర్ధారణలు చేయబడినవి, 
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నాటి సాయంకాలమే వితంతు వివాహ సమాజ మితులును క్షేమ 
కాంక్షులును సభచేస్తి మై నిర్ధారణల యర్థము వచ్చెడు నిర్చారణలనే చేసిరి. 
1887, 15, 16, 22 తేదీలలో నమాజము యొక్క సామాన్య నభ మూడు 
దినములు జరిగినది. మూడవ నాటి సభ ముఖ్యమైనది. ఆ నభయందీ 
నిర్ధారణలు చేయబడినవి. “That the trustee Mr. A. L. Narasimham 
be requested to associate with two other trustees for the best 
administration of the fund of Rs. 10,000 - 00.” That of the two 
trustees one be elected by the ex. office members from among 
themselves, another be selected by the present trustee from 
among the members of the widow marriage associalion ex- 
officer or 06610” 

నభావసానమున లక్ష్మీనరసింహముగారు లేచి “*సామాజికులారా ! 
నేను మీ ఆలోచన నడుగుచుండెదను గాని దాని ననునరించి నడుచుకొను 
టకు మ. కాను అని సెలవిచ్చిరి. 

1887 జనవరి 22 న జరిగిన నాలుగు నిర్ధారణలు ధర్మకర్త లక్ష్మీ 
నరసింహాముగారిచే గౌరవింపబడి జరపబడలేదు. సమాజము దుర్చల 
స్థితియందుండుటను కనిపెట్టి లక్ష్మీనరసింహముగారు ఆ ధనముతో 
చితూరు మండల మందొక [గామమును కొని, “రాజా” అను విరుదు 
నామముతో తన్ను పిలుచుకొనుచు, తన మరణ పర్యంతము 10 కుటుంబ 
ములకు సంవత్సరమునకు మున్నూరు రూపాయలు పంపుచుండిరి. 

1886, 1887 సంవత్సరములలో సమాజమువారొక్క వివాహము 
నైనను చేయగలిగినవారు కారు. ఈ లోపల నమాజిమునకు కొన్ని విపత్తులు 
నంభవించినవి. 1888 ఏపిల్ 19 న ద్వితియ వివాహ వరుడైన రామ 
చందరావు లోకాంతర గతుడయ్యెను. ఆ నెల 28 న చతుర్ధ వివాహ 
వరుడైన శేషయ్య భార్య శేషమ్మ పరలోకగతురాలయ్యెను. ఆ మానము 
నందే [పథమ వివాహ వరుడైన గోగులపాటి శ్రీరాములు క్రైస్తవమత 
(పవిషుడ య్యెను. 

1888 జూలయి 6 న కొమ్మరాజు గోపాలముగారి వివాహము జరిగినది. 
ఆయన కియ్యబడిన వధువు వల్లూరి పున్నమ్మ, వివాహము నిమిత్త మయి 
రామకృష్ణయ్యగా రే 800 రూపాయలు తమ మరణమునకు ముందిచ్చి 
యుండిరి. 1888 ఆక్టోబరు 17 న కోదండరామయ్యగారి ద్వితీయ వివా 
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హము జరిగినది. [కొత్తగా నియ్యనక్కరలేక ఈయనకు ఇల్లు ఈవరశే 
యుండెను. నగలును [వథమ ఖార్యవే యుండినవి. ఈయన సమాజము 
తోడి సంబంధము లేక తన వివాహమును న్వతంతముగా చేసికొనెదనని 
మ. బదులని చెప్పి మరల తీర్చని రూ. 75 ల నమాజ ధనములోనే 

హ వ్యయములు నడచినవి. తన వివాహమును తానే చేసికొంటీనని 
స లక్ష్మీ నరసింహముగారి ద్వారా నభావతి మొదల్యారుగారు 'పెండ్ర 

ఒకటికి beens కిచ్చెదనని నూరు రూపాయలను కోదండ రామయ్య 

గా రే తెప్పించుకొనెను. 

తన యింటిలోని ఒక భాగమునకు గోదావరి వరద చేత కొంత చెరుపు 

కలిగిన తరువాత రామకృష్ణయ్య గారి మరణ శాననానుసారముగా, 

మూడు భాగములుగా నుండిన ఇంటిని అత్మూరి లక్ష్మీనరసింహముగారు 

రెండు భాగములుగా వంచి యిచ్చినను వంచి ఇయ్యనే లేదనియు, ఇల్లు 

పంచి యియ్యలేదనుట వాస్తవము కాదని కార్య నిర్వాహక నంఘమువారు 
నిర్ధారణ చేసిన పిమ్మట న్యాయ సభలకు పోయెదనని బెదిరించియు, తాను 

బదులు పుచ్చుకొన్న సొమ్ము తీర్పనక్కరలేవని తగవు పెట్టియు తనకు 
ధనమియ్యక పోయిన యెడల పునర్వివాహ పక్షమును విడచి పెట్టి పాయ 
సత్తమ చేయించుకొనెదనని భయపెట్టియు ఉన్న నమాజమునకు 
రోధముగా అత్యల్పకాలములోనే నశించిన ఇంకొక నమాజమును 

ప తనకు ధన సాహాయ్యము చేయనివారిని తన పక్షమున 
మాటాడని వారిని దూషించుటకయి పటిక నొకదానిని బైలుదేరదీసియు 
కోదండ రామయ్యగారును, [వతివక్షుల [పేరణముచేత మరియొకరిద్దరును 

అవిచారకరములయిన తొందర పనులు చేసి, నాకును, సమాజము 

వారికిని కొంత [శమ కలుగజేయుచు వచ్చిరి. 

ఇక్కడి వితంతు వివాహ నమాజములో రాజమహేందవరములోని 
(పముఖులలో ముక్కాలు మువ్వీసము 11 చేరియుండిరి. అయినను, 

పూర్వోక్తములైన వివాహములు రెండునుగాక్క 5 నంవత్సరముల 

కాలములో (కొత్త వివాహ మొక్కటియే జరిగినది. 1889 మార్చి 29 న ఈ 
కోమటి వివాహము జరిగినది. ఇకముందు నూతన దంపతులకిచ్చుటకు 

ఇండ్రులేవు. ఇండ్లు కట్టించి యిచ్చుటకు ధనము లేదు. కొందరు చందా 

లిచ్చుట మానుకొనిరి. నంవత్పరమునకు 6 రూపాయలు భారముగా 
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నుండునని మూడు రూపాయలకు తగ్గింపబడినది. 8 ఒక్కటిగా చేయ. 

బడినవి. ఆ ఒక్క రూపాయి నహితము అనేకులు [కమముగా నియ్యకుండిరి. 
నెల జీతములిచ్చుటయే దుర్భరమయి నందున పురోహితుని, వంట (బాహ్మ 
ణుని తొఃగించిరి. 

వివాహములను నా సొంత సొమ్ముతో నా మనను వచ్చినట్టు నేనే 
నమాజిము వారి ఆదరణ్యకింద చేయ జొచ్చికిని. 1892 లో రెండు 

సారు 1893 లో రెండు వివాహములు ఈ (పకారముగా 
1907 లో నేను చెన్న వట్టణమునకు వెళ్లునప్పటికి 10 వివాహములు చేసితిని. 
ఈ వవాహ దంవతులకు ఇండ్రిచ్చు పద్దతిని గాని నగలు పెట్టు పద్ధతిని 

గాని సెట్టుకొనక, మ'పైిలు, మంగళనూ[తములు తాంబూలాదులు, 

వాద్యములు, భోజనములు మొదలయిన వాని [కింద 100 రూపాయలకు 

మించకుండ వ్యయము చేయుచుంటిని. 27 న వివాడాముచేసి నేనిక్కడ 
(రాజమహేం[దవరము) నుండి చెన్నపురికి పోయితిని. అక్కడ 85వ 

వివాహము జరుగుచుండగా ఆత్మూరి లక్ష్మీనరసింహముగారు నన్ను చూడ 

వచ్చిరి. నేనాయనతో | వసంగవశ మున, ధనము లేక నత్కార్యములు 
నిలిచి పోవనియు, rene ధనముతో చేయబడిన వాట్కంశు 

ద్విగుణముగా వారి ధన సాహాయములేకనే చేయబడినవనియు [వస్తా 
వించితిని. ధనము వచ్చునన్న ఆశ లేక పోవుట చేత ఇప్పటి వరులకు ఆ తృప్తి 
లేదు. నాకు వారివలన పీడలేదు. రాగా రాగా వివాహ న నూటి 
నుండి ఓబదికి, ఏబడినుండి ఇరువదికీని దింపినాను, ఇప్పుడు బే చేయుచున్న 

కొన్ని వివాహములకు వ్యయమును వరులు తామే భరించుచున్నా రు. 
ఈ వది సంవత్సరములలో 1881-1890 నేను త్మీవమైన ఉబ్బసపు 
త బాధపడుచుండినను (వతిదినము వగలు 10 గంటలకు పాఠశాలకు 

బోయి సాయంకాలము 5 గంటల వరకును పని చేసి వచ్చుచుండెడి 
వాడను. విద్యార్థి నంఘములకు పోయి ఉవనా సమురిచ్చెడ వ్ “వాడను, 

ఇన్నీను "పేట వాఠశాల యొక్క, పట్టణ పాఠశాల యొక్క ర్యనిర్వా 

హక సంఘములలో నుండి పని చేయుచుండెడివాడను. మహ మ్మదీయ 
విద్యా సంఘమునకు నహితమ్కు మహ్మమదీయుల (పార్థనమిద్య్క కార్య 
దర్శిగా నుండి, విదా కరుల భోజన గృహమును నడు వుచుండెడివాడను. 

పుర పారిశుద్ధ్య నంఘము (Municipal Council) 0160 Board, District 
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Local Fund Board లలో సభ్యుడనుగా నుండి పనిచేయుచుండెడివాడను. 

అప్పటి పారిశుద్ధ్య సంఘ సభ్యులలో కొందరు లంచముల వలననే నుఖ 
జీవనము చేయుచుండిరి. సభ్యులు దీపస్తంభములనుపయుక్త స్థలముల 

యందుగాక తమ యిండ్లముందరనే వేయించుకొనుచుండిరి. దీపముల 

గుత్తదారుడు వీధి దీపములలో నుండి తగ్గించి చమురు నభ్యులు కొందరి 
ఇండ్ల లోని దీపములకు పోయవలసి వచ్చుచుండెను. బాటలు, విధులు 

బాగు చేయుటకయి ఏవకేట నియ్యబడు (పజల సొమ్ములో విశేష భాగము 

-ఈ దుష్టుల సంచులలోనికే పోవుచుండెను. వబలులైన (పజిలు తమ వీధి 

అరుగులను సెంచియు ఇండ్లను ముందుకు జరిపి కట్టియు, వీధులంత 

కంతకు సన్నమగునట్టు చేయుచుండిరి. పారిశుద్ద్య శాసన విధులు వీదలను 

మాతమే బాధించుచుండెను గాని ధనికులు శానన విధులనే బాధించు 

చుండిరి. పారిశుద్ధ్య సంఘమువారి అధికారములో నున్న ధర్మ వైద్యశాలలో 

ధనము కావలసినంత వ్యయవడుచుండినను, రోగులకు పథ్యపానములు 

సరిగా జరుగక, ఆ ధనములో సగపాలు అల్ఫోద్యోగుల పాలగుచుండెను. 

ఈ అ|కమముల నన్నిటిని సాధ్యమైనంత వరకు మాన్పుటకు పాటువడ 
బొచ్చితిని. ఈ విషయములో జరిగిన రెండు, మూడు కార్యములనుదా 
వారించెదను. 

నేనొక దినమున ధర్మ వైద్యశాలకు పోయితిని. అక్కడ రోగులకు 
లెక్కలలో చూపబడినట్టు పాలును, రొక్టైయు కాక్క గంజియు, మెతుకులును 
పెట్టుచుండిరి. నేను రోగులను [వశ్నించుచుండుట చూచి ఒక "సేవకుడు 

పరుగెత్తుకొనిపోయి రంగయ్యనాయుడును తీనుకొనివచ్చెను. అతడు తన 
గుట్టు బయలుపడునని తలుపులు వేయించి, నన్ను లోవలకు రావలదని 
నిషేధించెను. నేను అతని చర్యను పురపారిశుద్ధ్య సంఘము వారికి 
తెలియబరబితిని. నా పైని ద్వేషము పూని ఒకనాటి ర్యాతి ఒక పెద్ద 
మనుష్యుని యింట జరిగిన సభలో నా వంక కన్నుల్మెరచేసి చూచుచు, 
ఏదో దౌర్గన్యము జరిగించుటకు ఉద్యుక్తుడైనట్టు కానబడెను. ఆ సంగతి 

కనిపెట్టి గృహస్థుని మనుష్యులాతనిని పట్టుకొని బలవంతముగా వెలుపలికి 

లాగుకొని పోయిరి. నాటి రాత్రి జరిగిన వృత్తాంతమును నహితము పారి 

శుద్ధ్య నంఘమువారికి తెలియజేసితిని. అందుమీద వారావైద్యశౌలా 
సహాయుని మరియొక చోటికి మార్చవలసినదని చెన్నపట్టణము వైద్యశాల 
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ముఖ్యాధికారికి వాసిరి. రాజధాని వైద్యశాలాధికారి యతనిని నవ్యస్థలము 
నకు వంపివే సెను. 

ఒక దినమున నేను పాఠశాలకు పోవుచుండగా పట్నాల వీరేశలింగ 
మను స్వర్ణకారుడు నాలుగయిదడుగులు రాజవీధి (Main Road) లోని నల 
మా(క్రమించుకొని, పునాదులు ముందుకు జరిపి గోడ లేవదీయుచుండెను. 
వ చూచి, ఇట్టు అకమముగా స్థలము నా|కమింప కూడదనియు, పారి 
శుద్ద్య విచారణ సంఘము వారికి విజ్ఞాపన పంపుకొని, వారిచ్చిన పక్షమున 

ఇప్పుడు కట్టుచున్న రీతిగాను, ఇయ్య ని పక్షమున వూర్వమున్నరీతిగాను 
కట్టుకొనవలసినదని చెప్పితిని. అతడు నా మాట ట కొవుకొని పనివాండను 
వంపించి వేసెను. నేను సాయంకాలమా దారినే ఇంట్కి పోవునప్పుడు ఆ 
యింటి వని మరల నారంభింవజడ్నవి. ఇవి ఏమని అడుగగా, ఆ 

విభాగపు పారిశుద్ధ్య సంఘ నభ్యులను (వార్డు కౌన్ఫ్సలర్లనుు అడుగగా, 

దీనినాపుటకు మీకు (వీరేశలింగముకు) అధికారము లేదనియు, తమ 
విభాగములోనిదగుటచేత తమకే సా; ఏతం[త్యమున్న దనియు, ర 
ననియు సెలవిచ్చిరని చెప్పెను. నేనీ విషయము మరునాడు నభ వారికి 
పిక పంపితిని. ఈ జ్ఞాపిక (Memo) విచారణకు వచ్చులోసలనే 
యిల్లు కట్టించి, పూర్వవు "సర్తులేవియు లేకుండ చేసిరి. [(పధాన రథ్య 
(Main Road) లోనే ఆకమణము జరుగుటను గూర్చి నేను మాట్లాడు 
నప్పుడా స్వర్ణ కారుని కాలోచన చెప్పిన విభాగ సభ్యులు తా మేమియు నెకుగ 

నట్టూరకుండిరి. ఆకమణము తిసివేయించుటకు నిర్ధారణ చేయబడినది. 
సభవారి పక్షమున నేను పోయి ఇకకమించుకొన్న వెనకను రంపముకో 
కోయించి వేసి వీధి అరుగులను, ఒక అరుగు మీద నున్న గదిని గడ్డ 
పారలతో. త్రవ్వించి వేసితిని. ఆ సభ్యులకు తాను ముందుగా 25 రూపాయ 
లిచ్చితిననియు, నేనాటంక పెట్టిన మీదట మరల 75 కైకొనిరనియు అతడు 
నాతో చెప్పుకొని దుఃఖించెను. 

నాగోజీరావు వంతులుగారు (Municipal! Chairman) పాఠశాలల 

పరీక్షకులయి రాజమ హేందవరము ఉచినప్పుడు, ఉపకరగాహ 

(Sub-Collector) అయిన హోమెట్టు దొరగారు పారిశుద్ద్య నంఘాధ్యక్ష 

త్వమునకై [పయత్నించిరి. మా శౌస్త్ర పాఠ్యశాలలో [వధానోపాధ్యాయుకైన 
మెట్కాఫు దొరగారు పారిశుద్ధ్య నంఘాధ్యక్షత్వమునకు హామెట్టుగారి 
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సీదు నిర్దేశించుచు ఒక కాగితము (వాసి, చ్మేవాలు చేయుటకయి నా 

యొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి. దొరత సమువారు స్థానిక [పభుత్వము నిచ్చుట 

సభ్యులు స్వతంత్రముగా పనిచేయుటకొరకనియు, దండ నాధికారముగల 

వారధ్యక్షులయినప్పుడు సభ్యులు నిర్భయముగా వర్తించుట పొనగదనియు, 

కాబట్టీ నేను (వాలు చేయక పోవుటయేగాక, నియామక దినమునందు 

వ్యతిరేకముగా మాటాడెదననియు చెప్పితిని. అధ్యక్షుని నియమించుకొను 

దినము వచ్చినప్పడు సభలో హామ్నెట్టుదొరగారిని కోరుకొనక అధ్యక్ష 
త్వమునకు వేరొకరిని కోరుకొనవలెనని నేను చెప్పితిని, కాని నభ్యులు 
ఉపకర|గాహిగారికి వ్యతిరేకముగా నడ చునంతటి ధైర్యశాలులు కానందున 

వారినే కోరుకొనిరి. 
కర[గాహ కార్యములలోనూ, దండనీకి [పయోగ కార్యములలోను 

గడవవలసినందునను, తరచుగా [గామాంతర సంచారము చేయవలసి 

నందునను పురపారిశుద్ధ్య సంఘ కార్యములలో తగినంత [శద్ధకవకాశము 

లేనివారయి హామ్నెట్టు దొరగారు తమ పక్షమున పతినిధి నేర్పరుప 

గోరి అట్టి పనికి ఎవరు నమర్థులని మెట్కాఫు దొరగారి నాలోచన 
అడిగిరి. వారు నా పేరు చెప్పిరి. అందుమీద హామెట్టు దొరగారు నన్ను 

అడుగగా, సమస్త విషయములలోను నాకు సర్వ స్వాతంత్యము నిచ్చిన 
గాని నేనా పనికి అంగీకరింపనంటిని. ఆయన అందుల కొప్పుకొని 

నభ్యుల అనుమతితో తన అధికారముల నన్నిటిని నాకు సంకమింప 

జేసెను. 
నేను యధాశ క్తిని పాటుపడుచు, ముఖ్య విషయములలో నెల్లదొరగారి 

అంగికారమును బడయుచు, లంచములు మాన్ప్సుటకును, కార్య స్థాన 

వ్యవహారములు అవిలంబముగా జరుపుటకును, ఆదాయము వృద్ధి చేయుట 

కను పని చేసికిని. ఇండ్ల పన్ను లెక్కు వగా నుండవలసిన వారికి తక్కువ 

గానూ, తక్కువగా నుండవలసిన వారికి ఎక్కువగానూ కట్టబడియుం డెను. 

నేను [పతి గృహమును తిరిగిచూచి, కొందరు ధనికుల ఇండ్లకు వన్ను 
హెచ్చుచేసి, బీదల యిండ్లకు తగ్గించి పారిశుద్ధ్య సంఘమునకు ధనాగమ 

మెంతో హెచ్చునట్లు చేసితిని. వితంతు వివాహ విషయమున నాకు (పతి 

వక్షులుగానున్న వైదికులు తమకు పన్నులు హెచ్చునని భయపడితిమనియు, 

అట్టు జరుగక కొన్ని విషయములలో తగ్గింపబడి న్యాయము జరిగెననియు 
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తమతో చెప్పి నన్ను శ్లాఘించిరనియు చల్చవల్లి రంగయ్య వంతులుగారు 
నాతో చెప్పిరి. 

హామ్నెట్టు దొరగారు ఇక్కడినుండి మార్చబడి వెళ్లనున్న సమయమందు, 

1886 సెప్టెంబరు 17 న నాకిట్టు (వాసిరి : “I Must tender you my 

sincere thanks for the assistance you have given me and the untir- 
ing energy you have displayed in connection with the Municipa- 
lity during the last few months I am convinced that you are the 
best man to fill the post of chairman but you see a system of free 
election by ballot does not always result in the best man being 
returned.” 

దొరగారి శ్లామనను వడసినంత మ్మాకముచేత నెల్ల విషయముల 
యందును నేనాయన యిష్టానుసారముగా వర్తించుచుండునట్టు తలపకూడదు. 
కొన్ని నమయములయండు ఆయన చెప్పినది తప్పని నిర్భయముగా 
మొగము మీదనే అనెడివాడను. ముందు రాగల ఫలములు లేశమయినను 
విచారింవక, న్వదేశియుడైనను, విదేశీయుడైనన్సు హిందువైనను, యూరపి 
యనైనను లక్ష్యముచేయక్క నేను మంచిదనుకొన్న దానిని మొగము 
ముందర ననివేయునట్టి యు, నిర్భయముగా చేయునట్టియు తొందర న్వభా 
వము నాకు గల లోవములలో నొకటి. -ఈ వేగిరపాటు వలన మనవారిలో 
కొందరు నాకు ద్వేమలగుట నంభవించుచు వచ్చెను. 

అధికారుల అభిపాయమునకు వ్యతిరేకముగా తమ అభ్మిపాయమును 
తెలుపలేని లోపము మన వారియందే విశేషముగా నున్నది. అస్వస్థముగా 
నున్నందున ఒక తాలుకా నంఘ (228180 Board) నభకు పోలేక 
పోయితిని. తరువాత కొందరు సభ్యులు నన్ను చూడవచ్చిరి. విశేషము 
లేమని నేనడిగిన మీదట ఒకరు “దొరగారు మమ్మడిగి మా అభ్మిపాయ 
ములు గైకొన్నారా? వ్మేమి నిర్జారకణములు చేసిరో మాకు తెలియ 
నిచ్చిరా?”” అని ఉత్త రమిచ్చిరి. 

ఆ పయి నెలలో జరిగిన సభలో, వారు మొర పెట్టిన మోబర్లి దొరగారే 
అగాననాసీనులయి యుండిరి. ఒక విషయమున నాకును దొరగారికిని 
అభిిపాయ భేదము కలిగి, కొంత వివాదము నడచెను. కొన్ని నిమిష 
ములు గడచిన తరువాత దొరగారు తమ వట్టును విడచి నా అభి 
(పాయము (పకారమే నిర్ధారణ చేసిరి. 
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ఈ సమయమునందు నేను రెండు పాఠశాలలకు కార్యనిర్వాహక నంఘ: 
సభ్యుడనుగా నుండుటయేగాక ఇన్నీసుపేట బాలికా పాఠశాలకు కార్య 

నిర్వాహకుడనుగా నుంటిని. బాలికల పాఠశాలలో బాలికలు జీతము 
లియ్యక పోవుటచేత దానిని భరించుట ఎక్కువ కష్టముగా నుండెను. ఈ 

పొఠశాలను చందాల మూలమునను, పారిశుద్ధ్య సంఘమువారున్కు దొర 

తనమువారును వేరు వేరుగా ఇచ్చు నహాయ |[దవ్యము వలనను భరించు 

చుంటిని. ఇట్టుండగా, 1885 మార్చి 2 న పురపాలకాధ్యక్షుని యొద్దనుండి, 

“The Government has disallowed the payment of salary grant 

to your school for next year from tbe Municipal fund” అని 

యుక్తరము వచ్చినది. 

ఫ్రీఘకాలములోనే చెన్నపురి రాజధాని విద్యా విచారణకర్తగారు 

రాజమహేం[దవరమునకు రాగా నేనాయనను కలిసికొని మాటాడి, 

ఆయనచేత బలముగా మా బాలికా పాఠశాల కనుకూలముగా [వాయించిన 

మీదట దొరతనమువారు మా పురపాలక నంఘ ధనములోనుండి యధా 
పూర్వకముగా నహయమిచ్చునట్టుత్త రువు చేసిరి. 

నాకు మొదటినుండియు స్త్రీ విద్య యందధికాభిమానము. స్త్రీల స్థితి 
బాగువడిన గాని దేశము బాగువడదని నా నమ్మకము. వారము వార 

మును ప్రకటింపబడు వివేకవర్థనితో బాటు “సతీహిత బోధిని అను స్త్రీల 

మానపతికను మూడు నంవత్సరములు నడిపి స్త్రీల నిమిత్తమయ్యి 

“సత్యవతీ చరితము,” “చందమతీ చరితము “సత్య సంజీవని,” 

“వత్నీహిత నూచని,? “దేహారోగ్య ధర్మబోధిని మొదలగు పుస్తకములను 
రచించితిని. 

1881-90 నడుమను, పై పుస్తకములను గాక, “చమత్కార రత్నా 

వళి,” “రాగమంజరి నాటకముల నింగ్లీషల నుండియు, “రజ్నావళీ 

మాళ వికాగ్నిమ్మితి నాటకములను సంస్కృతము నుండియు తెనిగించి 

“(పహ్లాద నాటకము 'చక్షిణ గోగహణము,” _ “సత్యహరిశ్చం(ద 

నాటకము అను రూపకములను, కొన్ని నాటక కథలను, [ప్రహసనము 

లను “ఆంధ కవుల చరిత్రము” ను రచించితిని. ఇవిగాక పెక్కు ఉపన్యాస 

ములు వాసి (వచురించితిని. వూర్వ కవి [పణీత [గంథములు కొన్నింటిని 

సంస్కరించి వకటించితిని. 
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మా పట్టణములో నునిర్మిత నభల పాలనలో చక్కగా నడుపబడుచున్న 
రెండు పాఠశాలలకును పోటీగా, ధనార్జనాభిలాష చేతను, కీర్తి కామిత్యము 
చేతను కొందరు పెద్దలు ఆస్తిక పాఠశాల యనియు, మహారాష్ట్ర పాఠశాల 
అనియు, న్వదేశాభిమాని పాఠశాల అనియు పెద్ద పెద్ద పేరులు పెట్టి కొత్త 
పాఠశాలలు పెట్ట మొదలుపెట్టి. ఈ నూతన పాఠశాలకు నిధి లేదు. 
చందాలు లేవు. దాన ధనము లేదు. విద్యార్థుల నెల జకీతములే 

ఆధారము. నుస్థిర పాఠశాల నుండి సాధ్యమైనంత ఎక్కువ మందిని 
ఆకర్షించుటకయి వన్నిన ఉపాయములు: విద్యార్థుల వలన తక్కువ 

జీతములు (గహించుట, తోడి బాలుర నెక్కువ మందిని తెచ్చిన వారి 
వలన కీతములు గైకొనకుండుట్క బాలురను తగిన తరగతులలో 
చేర్చుకొనుట మొదలైనవి. వచ్చిన మొత్తములో కార్యనిర్వాహకుని 
భాగము పోగా, మిగిలిన దాని నుపాధ్యాయులు వంతుల (పకారము 

పంచుకొనుచుండిరి. ఉపాధ్యాయులకు ము ట్టెడు మానవేతనములు 8, 

10, 15 అయినను లెక్కలలో 20, 80, 40, 50 అయినట్టు చూపబడి ఆ 

దానికలు (౯666100) గైకొనబడుచుండెను. కార్య నిర్వాహకులు తమ 
చేతి సొమ్ము వ్యయ పెట్టుచున్నట్టు చూపి, దొరతనము వారివలన నహాయ 
[ద్రవ్యము విశేషముగా గైకొనబడుచుండెను. ఇట్టి అనుచిత కార్యముల 
చేత ఉపాధ్యాయులే నీతి మాలిన వారయినప్పుడు విద్యార్థులేమి నీతిమంతు 
లగదురు? వారు నీతిని మాతమే కాక విద్య సహితము కోలుపోవు 
చుండిరి. అందుచేత అప్పుడు మా వట్టణములో విద్య యొక్కయు 
విద్యార్థుల యొక్కయు స్థీతి శోచనీయముగా నుండెను. 

అందుచేత, పాఠశాలా కార్యనిర్వాహక నంఘమున కధ్యక్షులయిన 

మెట్కాఫు దొరగారును నంఘ నభ్యులైన అన్మదాదులును పాఠశాలల 

నన్నింటిని నొక్కటిగాచేర్చి ఒక్క కార్యనిర్వాహక సంఘముయొక్క అధి 

కారము కిందికి తెచ్చి, (వతి పాఠశాలవారు కోరిన నియమములనే అంగీక 
రించి, వారు చెప్పిన జీతములమీద వారి పాఠశాలలోని ఉపాధ్యాయులను వ్రీసి 

కొనుట కొప్పుకొని వారి పాఠశాలాధికారియైెన యేలూరి లక్ష్మీనరసింహము 
గారినే వధానోపాధ్యాయ వదమునందు నిలిపి పాఠశాలలన్నిటి నొక్కటిగా 
కలిపి, ఒక్క నభవారి నిర్వాహకత్యమునకు లోబరువ గలిగితిమి. 

ఇన్ని విషయములలో నేనత్యంతోత్సాహముతో పని చేయుచుండిన కాల 
7 
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ములో, మితభావముతోనే గాక గురుభావముతో నేను చెప్పినదెళల్ల శిరసా 
వహించి చేయుచు, నాకు కుడి భుబమైయుండి నన్ను కంటికి రెప్పవలి నదా 

కాచుచు, అందరును విగిచినను తాను మ్మాకము నన్ను విడువకుండిన 
బనవరాజు గవ్యరాజుగారు ఆకస్మికముగా 1838 జూలయి 16 న లోకాం 
తరగకులయిరి. అటువంటి సుగుణ నిధియయిన మితరత్నము మరణ 
ముతో నాకావరకున్న కార్యోత్సాహము సగము తగ్గిపోయినది. సదా 

రోగ పీడితుడనైన నేను చిరకాలము జీవింవననియు, నేను పూనిన మహీ 
కార్యమును నా అనంతరమాయన నిర్వహించుననియు నేను దృఢముగా 

నమ్మియుంటిని. అట్టి నాయాశ అకాల వినాశనము నొందగా విరక్తుడ 
నయి, పురపాలక “సంభఘములోను, స్థానిక నిధి నంఘములలోను నా 
సభ్యత్యములకు పరిత్యాగ పత్రికలను పంప్కి అ పనులన్నియు ఒక్క 
మారుగా మానుకొంటిని, 

గవ్యరాజుగారు తన మరణమునకు నాలుగయిదు మానములకు 
ముందు నా శ్రీవిత చరితమును వాయుఓకయి సాధనముల నిమ్మని 
అడీగెను. నేనాయనను నిరుత్సాహవరచి, నా మరణానంతరమున నేమైన 
(వాయనగి యుండినచో (వాయ వచ్చునని చెప్పితిని. కొన్ని మానముల 

లోనే నా జీవ చరితమును [వాయనెంచిన మిత్రుని జీవ చరిత మును నేనే 
(వాసి ఆయన స్మృతిని శాశ్వతము చేయుటకయి చేయబడిన వురజినుల 
నభలో చదువవలసిన వాడ నైతిని, 
ఈయన అనంతరము, నా తరువాత నిరంతరాయముగా లోకోపకార 

కార్యము నడుపుదురని నేను (పకీక్షించిన రెండవ వారగు సత్తిరాజో 
మృత్యుంజయ రావుగారును, కడపటి వారయిన డేశిరాజు పెదబాపయ్య 
గారును అకాల మృత్యుదేవత వాతబడరి. వీరు మువ్వురును పట్ట పరీక్షా 
సిద్ధులు, దెశాఖిమాననీయులు, స్వార్ధవరిక్యాగులు, పరోపకారరతులు, 
ఉత్సాహధైర్య సాహనముబు గల కార్యశారులు. వీరు మువ్వురును 
యౌవన మధ్యమున స్వర్గస్థులయిరి. 
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1879 సంవత్సరము నందు వితంతు వివాహ విషయమున నేనియ్యదలచిన 
ఉపన్యానములకు తావు ఒక వట్టున లభింపక పోయినప్పటి నుండియు, 

సర్వజనులకు ఉపయోగవడెకు ఉపన్యాస నభా భవనసి ఎద్ధి ఎట్టు కలుగునా 

అని ఆలోచించుచుంటిని. మా ఉత్తర మండలములలో కొంత కాలము 

పాఠశౌలా పరీక్షకులుగా నుండి, తెలుగు దేశమువయి అధిక ఆదరము 

కలిగి తరువాత చెన్నపురి రాజధానిలో పాఠశాలలకెల్ద విద్యా విచారణాధి 
కారియయిన కర్నల్ 'మక్టానల్లుగారి పేక రాజమహేం[దవరములో వట్టణ 
మందిరమును (Town Hal కట్టింపవలెనని 1880 లో [పయత్నించితిని, 
ఆ కట ఆగష్టు 15 న జరిగిన ఇ పరజన నభలో షక్టానలు దొర 

పేర పుఠరమందిరము కట్టింప నిశ్చయింపబడీ చందాలు హోగుచేయుట 
be ఏర్పడిన సభకు నేను 'కార్యదర్శినిగా నియమింపబడితిని. కాగితము 
మీద 500 రూపాయలు పడినను, చాలినంత ధనము వచ్చు జొడకాన 
రానందున అప్పటికా కృషి సఫలమయినది కాదు. అయినను సనా యుద్య 
మమును విడిచి పెట్టక “పట్టణమందిర సై ణమునకయి పురమధ్యమున 
నొక స్థలమును దామరాజు నాగరాజుగారి పేర కొనియుంచి, విక్షో రియా 
జూబిలీ మహోత్సవ సందర్భమున 1887 లో చందాలు చేర్చి వురమందిర 
మును కట్టింపవలెనని ఒక సభ కూర్చితిని, అయిదారు నూరులు చందాల 
మూలమున పోగయినవి. పిశాపు రము రాజుగారు వేయి రూపొయలు దయ 

చేసిరి. పలుమారు సభలు చేయబడుచువచ్చినవి. ఈ నభలలో పట్టుమని 

పది రూపొయలియ్య సాహసింపసి ఉదార పురుషుల, నేను కష్టవడి తిరిగి 
(వాయించి తెచ్చిన భావనౌకృతి (0120) లో లోపము లెంచుచు, లక్ష 
రూపాయలు వ్యయపెట్టి దివ్యభ్ వనము కట్టింపవ లెనని కొందరును, నేను 
కొన్న స్థలము బాగులేదని “దోషము లెన్నుచు, జనోద్యానముగానువయో 
గింపదగీన స్థలమును వురమధ్యమున నంపాదించవలెనని కొందరును 
ఆచరణ సాధ్యములుకాని విచితాభిపాయముల నియ్యజొచ్చిరి. 

1889 మార్చి 26 న ముదిత మైన ఈ లేఖను చందాదారులకు పంపితిని : 
“‘I have had ample reasons to believe that there are no chances of 
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your Town Hall ever coming into existence by means of Public 
subscriptions ... and I have therefore made up my mind to have 
the Hall built at my own expense in the site which Ialready pur- 
chased with my own money for this purpose. I am now prepared 
to devote the sale proceeds of my books and any remuneration 4 
to the construction of the Town Hall for the speedy completion 

of which I intend raising loans. After completion of the building, 

and discharge of all the debts contracted for this purpose, I will 

hand over the building for use of Rajahmundry public. 

ఈ [,పకారముగా నభతోడి సంబంధమును వదుల్బుకొని, రెండు, మూడు: 

వేల రూపాయలతో ఒక చిన్న మందిరము కట్టింపవలెనని పని కారంభించి 

తిని. న్యాపతి సుబ్బారావు పంతులుగారు నాకు 500 రూపాయలు వడ్డీ లేక 
బదులిచ్చిరి. నా శిష్యుడైన ఇంకొక మితుడు 400 రూపాయలు వడ్డీ “లేక 
బదులిచ్చిరి. ఈ రు. 900 లు తోను ఇటుకలు, క్యరలు మొదలయినవి సాధ్య 

మైనంత చౌకగా కొనుచు, పనివాండ్రను పెట్టి నేనే యొద్దనుండి వని 
చేయించుచుంటిని. ఈ విషయములో నాకీశ్వర సాహాయ్యము అనుగ 
హింపబడినది. ఈ సంవత్సరమునందు పుస్తక వికయము వలన 1000 

రూపాయల కంటె అధికముగా వచ్చినవి. ఈ సంవత్సరమున నన్ను 

నర్వకళాశాలవారు పరీక్షకునిగా నియమించిరి. చెన్నరాజధాని విద్యా విచా 

రణ కర్తగారు నన్ను మధ్యమ పాఠశాలా పరీక్షకునిగా నియమించిరి. ఈ 
[వకారముగా నే నెదురు చూడని ధన [పొప్తి కలుగగా, 8 వేలతో ముగింప 
వలెననుకొన్న భవనమును పెంచి, 7 వేల రూపాయలు దాని నిమిత్తమయి. 

వ్యయ పెట్టితిని. ఈ పురమందిర నిర్మాణములో నాకు సాయముచేసిన 
పయి యిరువురి మితులకునుు ఇతర మితులకును నా కృతజ్ఞత తెలుప 
వలసియున్నది. 

1390 అక్టోబరు నెలలో దానిని తెరిచి గృహ (పవేశోత్సవ సమయ 
మందు, [వస్తుతము చెన్నపురి రాజధానీ రాజకీయశౌన్త; పాఠశాలలో 

నంస్కృతోపన్యానకులుగా నున్న రావు బహద్ధురు రంగాచార్యులు (M.A.) 
గారు నన్ను గూర్చి ఇంగ్లీషున 28 తేదీన నొక ఉపన్యాన మిచ్చిరి. అటు 

తరువాత, కలకత్తాలోని సాధారణ |బహ్మసమాజ (పధాన బోధకులైన 
పండిత శివనాధళశా స్త్రి (MA) గారు రాజమహేందవరమునకు వచ్చి 
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నవంబరు 15 న నన్ను గూర్చి కొంత చెప్పి, వురమందిరములో రాజ 
మహేందపురవానులప్పటినుండి నిరాటంకముగా సభలు మొదలయినవి 

చేసికోవచ్చునని ఘోషించిరి. పయి యిరువరు నన్ను గూర్చి చెప్పిన 
దానిలో నా స్తోత పాఠములు తప్ప విశేషాంశము లేవియు నుండవు 
గనుక వాని నిచ్చట వివరించుట అనావశ్యకము. 

1896 తో పట్టణ మందిర నిర్మాణ విషయమున నేను చేసిన బుణము 

లన్నియు పూర్ణముగా తీరిపోయినవి. మందిరమునకు నా పేరు పెట్టవలసిన 

దని కొందరును, నేను కూడా ధర్మకర్తగా నుండుట యావశ్యకమని 
కొందరును చెప్పిరికాని, వారి మాట వినక, చెన్నవట్టణమునకు పోవుటకు 

ముందు, 1897 డిసెంబరు నెలలో నిక్షేప ప్యతము (Trust Deed) (వాసి 

లేఖ్యరూఢము చేయించి (register) మందిరము ధర్మకర్తల కొప్పగించి 

పోయతిని. 

పురజనుల ఉపయోగార్థము వురమందిరము నేను కట్టించి ఇయ్యదలచి 

నప్పుడు సంతోషించి పురజనులందరును నాకు తోడుపడి యుందురని 

మీరు అనుకోవచ్చును. మా వట్టణమట్రి పావము కట్టుకోలేదు. నేను పుర 

మందిరమును కట్టించుటకు ముందే ఆ స్థల విషయము నాలుగు వ్యాజములు 
వేయబడి కొట్టుబడీ పోయినవి. ఇవి యిట్టుండగా 1889 సెప్టెంబరులో, 

ఖాటొ అహమ్మదుల్లా ఖాన్గారు ఇచ్చిన స్థలములో మేము గోయి పెట్టి 

కలు కోయించుచుండగా ఒక పెద్ద మనుష్యుడు ఖాజా సాహెబుగారి 

దూరజ్ఞాతి అయిన ఒక వీద తురకవానిని పిలిపించి, వాని చేత నేను తన 
తాత 'సేమాధిని తవ్వించివేసి నట్టు నా వయి అభియోగమును తెప్పించెను. 

రంపపు గోతిలో నుండి తన తాతగారివని ఏరితెచ్చిన ఎముకల 
బుట్టతో ఆ బీద తురకవానిని పోలీనువారు రాజకీయ వైద్యునిచేత పరీక్షిం 

పించి, వాని తాత ఎముకలన్నియు మేక ఎముకలని డాక్టరు నిర్ణయ పత 

మిచ్చిన తరువాత, ఇతరులను గూడ విచారించి, పితూరీ ో లక్షీనర 

సింహము గారి (పేరణచేత తేబడినదిగాని నిజమైన అభియోగము కాదని 

తెలియ జేసిరి. 
నాకు బాల్యమ్మితుడైన ఏలూరి లక్ష్మీనరసింహముగారు నాపై ఇట్టి 

తప్పుటభియోగ మేల తెప్పింతురని అడుగవచ్చును. ఆస్తిక పొఠశాలా 

స్థాపనము తరువాత ఆ పాఠశాల విషయమున నాతడనుసరించిన 
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మార్గమును రాత్రి పాఠశాల విషయమున నాతడు తొక్కిన [(తోవయు 
ఇతర విషయముల యందతడనుసరించిన పద్ధతులును నింద్యములు నాకు 
కనబడినందున నేనప్పుడప్పుడాయనను మందలించుటయు, వివేకవ ర్ధనిలో 
(వాయుచుండుటయు తటస్థించెను. అతడును తాను [వచురం చెడు 
Godavary News అను వ(తీకలో నాకు వ్యతిరిక్తముగా [వాయ దొడగెను. 

ఇట్టుండగా అతడు రాజమరే లాం్యదవరోన్నత పాఠశాలకు (వధానో 

పాధ్యాయుడును, పురపారిశుద్ధ్య సంఘమున కధ్యక్షుడును అగుట తట 

స్థించెను. ఈ కాలములో నెప్పల్లె రామ1బహ్మమను గృహస్థుని ఇంటిమీద 
రాళ్లు వడుచుండెను. రామబహ్మముగారి వదినెగారయిన శంకరమ్మ 

షయమయి ఇరుగు పొరుగువారితోను, చుట్టు పట్టులనున్న పెద్ద 
న మొ(రపెన్రైను గాని ఎవ్వరును దానిని 'నివారించుటకయి 

(పయత్నము చేయరైరి. రాళ్లు పడుటకు అకార పం రామబబహ్మముగారి 
మూడవ అల్లుడు, తల్లిదం,డులులేని, 18 ఏండ్ల [పాయముగల దుండగీడు. 
అతని భార్య 15 ఏండ్ల 1పాయముగలది. అతడు వలూరి లక్ష్మీనరసింహము 
గారి నన్నిధాన వర్తిగా తిరుగుచుండెడివాడు. అతడు తన భార్యను వంప 

వలసినదనియు, తాను వేరు కాపురముండెదననియు అత్త వారినడిగి నిరం 
ధించుచురాగా, కాపురముండుటకు ఇల్లు లేకుండ టనుబట్టియు, నిరుద్యోగి 

అగుటచే భార్యను పోషించుటకు శక్తిలేని వాడగుటను బట్టియు ఆ చిన్న 
దానిని పంపకపోయిరి. ఆ పిల్లవాడు అత్తవారియింటి నుండి లేచిపోయి 

పూర్ణముగా లక్షీ నరసింహముగారి సంరక్షణలో చేరను. ఆయన పుర 

పాలక సంఘమువారి అధికారములో నున్న కంభము వారి నతములో 
అతనికి భోజన వసతి ఏర్పరచి మరణ కాలమునందు తండి ఇచ్చిపోయిన 
500 రూపాయలుగల 527౪1083 Bank Book తన అధీనములో నుంచు 
కొనెను. 

అతడు ఇల్లు వెడలిపోయినది మొదలుకొని రాళ్లుపడుట నెలలకొలది 
నడచెను. ఎవ్వరితో చెప్పుకొన్నను పాలనములేక పట్టపగలు రాళ్లింటిమీద 
వర్షపాతమువలె పడుచుండుట కోర్యలేక్క, ఒకనాటి మిట్ట మధ్యాహ్నమున 
శంకరమ్మ మా యింటి కేడ్చుచువచ్చి లక్ష్మీనరసింహ హముగారు తమ అల్టుని 

స్వాధీనము చేసికొని రాళ్లు వేయించుచున్నాడని చెప్పి, వీలాగుననైన 
తమ బాధ మాన్ని రక్షింపుమని నన్ను దీనముగా వేడుకొనెను. మనసు 
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కరిగిన వాడనయి నేనామెవెంట వారి యింటికి పోయితిని. ఆమె తమ 
యింటి ముంగిట పడియున్న యిటుక ముక్కలను చూపి అవి 

దుగ్గిరాల వారి దొడ్డిలో నుండి వేయబడినవని చెప్పెను. అవి వానకు 

తడిసి పాకుడు పట్టినవి. దుగ్గిరాలవారి దొడ్డిలోనికి పోయి చూడగా 
పాకుడు పట్టిన ఇటుక ముక్కల కుప్పలు పెక్కులుండెను. దుగిరాల వారి 
ఇంటిలో లక్ష్మీనరసింహముగారికి ఆపులున్కు వారి పాఠశాలలో ఉపా 

ధ్యాయులును అయిన ఇద్దరు |బహ్మచారి బాహ్మణులు, వెంకటప్పయ్య, 

తిరుపతి రాజు అను వారు వానము చేయుచుండిరి. ఈ పని నారి తోడు 
పొటుతో జరుగుచున్నదని భావించి గృహ యజమాని అయిన దుగ్గిరాల 

[(వకాశ రావును కలిసికొని ఆ |బహ్మచారులను తమ యింటినుండి వంపి 

వేయుట గురించి మాటాడి, మరల రామ్మబహ్మముగారి యింటికి వచ్చితిని. 
మేమక్కడ నిలుచుండగానే వీధి [వక్క నుంచి వచ్చి ఒక రాయి మేమున్న 

చోట పడెను. అది నల్టరాతిముక్క. అది చిన్నస్వామిగారి మేడ మీది నుండి 
వేయబడినదని శంకరమ్మ శకేకలువేసెను. అక్కడకు పోయి చూడగా ఇంటి 
మీద పడిన రాతి ముక్కల వంటివి రెండు కనబడెను. ఇట్టి అనుచిత 
కార్యమును చేయించుట మంచిది కాదని చెంతనున్న చిన్నస్వామిగారి 
రెండవ కుమారుని మందలింపగా అతడు, “*లక్ష్మినరసింహముగారి 
చాకలి వాడే పట్టపగలు రాళ్లు వేయుచుండగా వాని నేమియు చేయక 
మమ్మేల నిందించెదరు ?” అని అడిగెను. 

అందుచేత, రాళ్లు వేయించుటలో ల అ 

తప్పక యున్నదని నిశ్చయించి ఆయన పాఠశాలకు పోయి, ఆయన 
(పాణమితులయిన నిడమర్తి దుర్గ్షావసాదరాయుడుగారును, నహాయో 

పాధ్యాయుడైన దామరాజు బసవరాజుగారును దగ్గిరనుండగానే, “రామ 
(బబహ్మముగారి అల్లుని చేరదీసి, వారి యింటి మీద మీరు రాళ్లు వేయించు 

చున్నారని చెప్పుచున్నారు. ఎంతవరకు నిజము?” అని అడిగితిని. 

ఆయన తానేమియు నెరుగనని చెప్పగా ఇంటికి పోయితిని. లక్ష్మీనర 
సింహముగారు ఈ విషయము ఏమైన జరుగునేమో అని భయపడి మరు 
నాడు తెల్లవారునప్పటికి తన మితుడైన మాదిరెడ్డి నారాయణస్వామి 

నాయుడుగారి యింటికి పోయి ఏమో మాట్లాడగా, నాయుడుగారు నాకు 

వర్తమానము వంపిరి. జరిగినదేమని అడుగగా, సర్వవృత్తాంత మును 
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చెప్పి చాకలివాడు మొదలైనవారి పేరు లెల్ల చెప్పితిని. అక్కడి కందరిని 
పిలుచుకొని వచ్చుఓకయి మనుష్యులను వంపిరిగాని, కొందరు రాలేదు. 

వెంక టప్పయ్యను, తిరుపతిరాజాను దుగ్గిరాలవారి యింటి నుండి వంపి 

వేయుటకు నిశ్చయింపబడినది. 
వీరాస్వామి నాయుడుగారి యింట సమావేశము జరిగిన రెండు దినము 

లకు రామ/బహ్మముగారు నా యొద్దకు వచ్చి, మరల రాళ్లు వడుచున్న 
వనియు, వలాగుననైన రాళ్లు వేయుట మాన్పించి తమ్ము అపాయము 
నుండి రక్షింపవలసినదనియు వేడుకొనెను. పోలీసిన్ స్పెక్టరును వెంట 
బెట్టుకొని పోయి ఆ స్థలమును చూపి ఆ ఘోర కృత్యమును మాన్పవలసిన 
దని కోరితిని భటులను కావలి యుంచి రాళ్లు వేయువారిని వట్టు 
కొనుటకు (పయత్నించెదనని చెప్పి ఆయన వెడలిపోయెను. 

నేను దుగ్గిరాల వారి దొడ్డిలో నుంచి వచ్చుచుండగా వేలూరి వెంకటా 
మయ్యగారు వెలుపలికి వచ్చి, నెప్పల్లెివారి విషయము తాను విన్న 

విషయములను చెప్పనారంభింపగా, చుట్టు పట్టువారును వచ్చి తామెరిగి 

నది చెప్పజొచ్చిరి. అందరమును వెంక|టామయ్యగారి వీధి అరుగు మీద 
కూరుచుండి, వారు వారు చెప్పునది వినుచుండగా, లక్షీనరసింహముగారి 

మితుడైన బయవునేడి వేంకట జోగయ్యగారచ్చటికి వచ్చి, జరిగిన కథ 
నంతనూ చెప్పగా, లక్ష్మీనరసింహగారి నమక్షమున నీవ్యవహారము 
నడచుట మంచిదని చెప్పి, తాను పోయి ఆయనను తీసికొని వచ్చెను. 

లక్ష్మీనరసింహముగారు, ఈ యల్లరి అంతయు నేను చేయుచున్నాను 
గాని నా మీద నెవరు సందేహవడుచుండ లేదని చెప్పెను. వేంకట 
జోగయ్యగారు, “ఇంతమంది మీకు వ్యతిరేకముగా చెప్పుచున్నప్పుడు 
మీరు మీ నడతను శుద్దపరచుకోవలసినది,””” అని లక్ష్మీనరసింహము 
గారితో చెప్పవలసిన వారయిరి. ఈ దినము మొదలుకొని రామబహ్మము 
గారి ఇంటి మీద రాళ్లుపడుట నిలచిపోయి, నా కృషి వలన వారి ఆపద 

నివారణమయినందుకు నేను నంతోషించితిని. 

తరువాత దాదావుగా సంవత్సర కాలమునకు లక్ష్మీనరసింహముగారు, 

తాను ఇండ్రమీద రాళ్లు వేయించినట్టును, తన నడత మంచిది కానట్టును, 

నేను పెద్ద మనుష్యుల ఎదుట దూషించినందుకయి, 8,000 రూపాయల 
మాన నష్టమునకు 1890 జూలయి 15 న మండల న్యాయ సభలో నా 
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మీద వ్యాజ్యము తెచ్చి జూలయి 29 న నంయుక్త దండవిధాయి 
(Deputy Magistrate) యొద్ద దూషణము కొరకు Criminal అలి 

యోగము తెచ్చెను. 

ఈ విషయమున మండల న్యాయాధిపతి తన తీర్పులో నిట్టు |వాసెను. 
‘There is no doubt whatever in my mind that at the time when 
the imputation and insinuation vere made plaintiff’s reputation 
was distinctly bad; and I cannot help thinking that it was his 

own consciousness of this fact that ౧7౦00166 him after launching 
this suit, to proceed criminally against defendent in the Joint Magis- 
trates Cour! where his own character and reputation could not be 
gone into, so that if he succeeded there, he would be in a position 
to withdraw this suit without any exposure.’ 

ఈ  యభియోగముతోడనే *మహారణ్య పురాధివత్యముి అన్న 
(వహననము తన్నుద్దేశించినదనియు, త|త్పృకటనమున అభియోగమును 

తెచ్చిరి. ఈ వ్యవహారములను నడుపుటకయి నేను నంవత్సరకాలము 
సెలవు పుచ్చుకొని పాఠశాలకు పోవుట మానితిని. వాది పక్షమున దుర్గా 
[సాద రాయడుగారు నన్నేలాగుననైన శిక్షింవజేయవలెనని పట్టుదలతో 
వని చేయదొడగిరి, నా పక్షమున న్యాపతి సుబ్బారావు వంతులుగారు 
నన్ను శిక్షనుండి తప్పింపవలెనని వదిరెబ్లుక్కువ వట్టుదలతో పనిచేయ 
సాగిరి. పంకులుగారు వడిన [శమ యింతింతని చెప్పుటకు శక్యముకాదు. 
ఈ పనిలో నాయన ని్మిదాహారములను గణన చేయలేదు. నా విషయమయి 
ఆయనకుండిన చింతలో షోడాశాంశమైనను నాకు లేకుండెను. ర్యాతు 
లప్పుడప్పుడు నన్నాయన తమ యింటికి రమ్మనుచుండెడ్ వారు. నేను 

సుఖముగా భోజనము చేసి పోయి, ఆయన కష్టపడి [గంథము “చదువు 
చుండగా నేను పరుండి హాయిగా నిదపోవుచుండెడి వాడను. “ఇన్ని 
వ్యవహారములు పైని నిలుచుండగా నిద యెట్లు పట్టును? అని 
ఆశ్చర్యపడి, నన్నాయన లేపి మా యింటికి వంపుచుండెడివారు. లక్ష 

రూపాయ లిచ్చినను నాకు వారు చేసిన ఉపకార బుణము తీరదు. 
వ్యవహారము కొంతవరకు నడచిన తరువాత నా (పతిపక్షులు 

చిక్కులో నుండి గౌరవముగ యీవల పడవలెనని చింతింవ మొదలు 
పెట్టిరి ఉభయ పక్షములకు సంధి చేయవలెనని [వముఖులనేకులు (పయ. 
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త్నించిరి గాని నా మూర్భపు పట్టుదలవల్ల వారి కృషి సఫలమయినది కాదు. 

మా పాఠశాల [పధానోపాధ్యాయుకైన "మెట్కాఫు దొరగారు, నేను క్షమా 
ర్పణమునుగాని, విచార నూచనమును గాని చేయవలసిన పని లేద 
నియు పూర్వమాయన నడత మంచిది కాదని అభిిపాయపడి, ఇప్పుడితరులు 

మంచిదే అని చెప్పుటచే నె నన్నమాటలు మరలించు కొనుచున్నానని చెప్పిన 

చాలుననియు బహు విధముల నాతో చెప్పిరి. 

“ఇప్పుడు సహిత మతడు మంచివాడు కాడనియే నేను దృఢముగా 
నమ్ముచున్నందున నందిగ్ధ వచనములు (వాయుట కొడబడ నేరన్తు* అని 

ఆయన కోరికను నిరాకరించితిని. వారు కోరిన దానికొవ పుకొని సంధి 

చేసికోవలసినదని నుబ్బారావు పంతులు గారెంత దూరమో చెప్పిరిగాని నేనే 
నా పట్టు విడకుంటిని. నేను నాకు తోచినష్టెగాని ఇతరులు చెప్పినట్టు 
చేసెడు స్వభావము గలవాడను కాను. ముందు కార్యమే విధమున 
ముగియునో యని భయపడు న్వభావము గలవాడను కాను. 

1891! జూలయి 27 న దండ విధాయకుడు తీర్పు చెప్పి, నా మీద తెచ్చిన 
అభియోగములు రెంటిని కొట్టివేసెను. నా ,పతిపక్షిని గూర్చి ' తీర్పులో 
(వాయబడిన కొన్ని భాగములు: 

‘The general reputation of the complainant as a man of adul- 
terous character, untruthful and given to misappropriating money, 
is proved by the evidence to be perfectly true... He was working 
in a number of schools as the Agent or Manager of the Theoretic 
Society in the interest of religion and morality, was in reality 
working these schools as private proprietory schools of his own,... 

The society did not hold meetings, had no rules and no funds. No 
one had a right to call for accounts, He says “I treated My 

schools as part of my property”... There were ample grounds for 

an unprejudiced peison so describe him asa man who was not 
of good character.’’ 

ఇక్క ఇండ్ల మీద రాళ్లు వేయించుచున్నారని నేనన్న రెండవ విషయ 

ములో మండల ? న్యాయాధిపతి తీర్పులో నుండి ఎత్తి వాయుట కనుజ్ఞి 
వేడుచున్నాను : 

“According to both sides stone - 61408 had been going on at 
antervals for some months up to August 1889 on Ramabrahmam'’s 
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house. Ramabrahmam. his sister-in-law who was the senior 
lady of the house had repeatedly complained that the stones were 

being thrown - by their son-in-law, a boy in whom plaintiff 

admittedly took a special interest, and who, at the time, was 

living separately in a choultry under arrangements admittedly 

made by the plaintiff, ... Sankaramma had been going about 

making no secret of her suspicions that plaintiff was instigating 

the boy to pelt stones on their house because they had refused to 

send the boy’s wife away to live separately with him, the sugges - 

tions being that the plaintiff had an improper object ,.. from 

the evidence itis also plain that it was only after nothing had 

come of all her previous complaints and after respondent (Veeresa- 

lingam) had once declined to interferein the matter and had refer- 

red her to the authorities that he was moved by Sankaramma’s 

appeals on the 28th July 1889 to assist her by his inquiries... His 

(defendant’s) whole conduct shows that he entered upon his enqui- 

ries under pressure from Sankaramma and with the distinct autho- 

rity of herself and Ramabrahmam. 1620 find nothing in the evi- 

dence to show that he acted without ordinary care or any unfair or 

undue manner. There can be little doubt that defendant did 

honestly believe, in all the circumstances before him, that plaintiff 

instigated stone - throwing.” 

1890 జూలై 15 న మండల న్యాయ నభలో 8,000 రూపాయల 
మాన నష్టమునకయి నా పైని లక్షీనరసింహముగారు తెచ్చిన 

వ్యాజ్యము అంత శ్రీఘముగా ముగియక, దాదాపుగా మూడు సంవత్సర 

ములు నడచిన మీదట 1898 మార్చి 10 న తీర్పబడెను. ఈ తీర్పులో 
మండల న్యాయాధిపతి ఇంచుమించుగా సారాంశముల నన్నిటిని నా 

కనుకూలముగానే నిర్ధారణ చేసినను *ఇండ్లమీద రాళ్లు వేయించువారు 

పెద్ద మనుష్యులుగా పరిగణించబడు చున్నారు” అని నేను వివేకవర్ధనిలో 

[ప్రకటించిన దానిని గూర్చి నాకు |పతికూలముగా నిర్ణయము చేసి, నే 
నొక అణా వాదిపరువు నష్టి [కింద నిచ్చునట్టును ఎవరి వ్యయములు వారే 

భరించునటును తీర్చు చెప్పెను. 

.ఈ వ్యవహాకము లిట్టు తీర్పబడిన తరువాత సహితము లక్ష్మీనర 
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సింహముగారు నా యెడల మంచి అభిపాయమును విడువక, కనబడిన 
చోట నెల్ల నాకు నమస్కారము చేయుచు, నాతో మాటాడుచు వచ్చిరి. 

పురమందిరముతో చేర్చి కట్టిన పార్థన మందిరము గూర్చి కొంచెము 
వచెప్పవలసియున్నవి. (పార్థ న మండిరమునకయిన వ్యయములన్నిటిని 

నేనొక్కడనే భరింపలేదు. ఈ మండలములోని డెల్టా నూపరింటెండెంటుగా 

నుండిన టి. శేషాచలము నాయుడుగారు 1874 లో తమ మరణ 
శాసనములో రాజమహేం([దవర |పార్థన సమాజమునకు నూరు రూపాయ 
లిచ్చునట్టు వాసి లోకాంతరగతులుకాగాా అనంతర మాయన అన్నగారు 
ఆ నూరు రూపాయలను నా యొద్దద పంపిరి. ఆ నూరు రూపాయలను 

ఏదో ఒక స్థిరమైన పనికి ఉపయోగింపవలెనని ఆలోచించుచుండగా 
ఈశ్వర (పేరణముచేత |పార్థన మందిరమును కట్టింపవలెనన్న బుద్ధి ఉద 
యించినది. నా సంకల్పమును వెంటనే రాజా గోడే నారాయణ గణ 

పతిరావు బహదూరు సి. ఐ. గారికి తెలిపి సహాయమువేడగా, వారు 800 

రూపాయలను పంపిరి. నావి 200 రూపాయలు చేర్చి మా సామాజిక 

మ్మితులకు తెలుపగా, న్యాపతి సుబ్బారావు పంకులుగారు 50, కనపర్తి 

శ్రీరాములుగారు 50, ఆర్. వెంకటరత్నము నాయుడుగారు 50, పెద్దిభట్ట 
వెంక టప్పయ్యగారు 50, రాయసము వెంకటశివుడుగారు 50 రూపాయలు 

చందాలు వేసి తోడువడిరి. మేము |పొర్థన మందిరమును కట్టింపబోవు 
చున్నామని విని, మేమడుగకయే ముగ్గురు స్త్రీలు భక్తితో» ఒకరు 
మూడు రూపాయలును, మరి ఇద్దరు ఐదేసి రూపాయలును నా వద్దకు 

పంపిరి. ధనికులైన పురుషులిచ్చిన నూరులకంక, అస్వతంతులయిన 

అబలలిచ్చిన ఈ మూళ్లు న్కు ఐదులును భగవంకునికి అధిక (పితికరములని 

నేను భావించెదను. 
మందిర నిర్మాణ సమయమున దగ్గరనుండి వని చేయించుచు నాకు 

తోడ్పడిన రెబ్బాపవగడ పావయ్యగారికి వందనములర్పించుచున్నాను. 

ఈ మందిర నిర్మాణమునకు దాదాపుగా రు. 1500 లు అయినవి. నేను 
సలము నిచ్చుటయేకాక, చందాల మూలమున వచ్చినదికాక మిగిలినది 

నేనే భరించితిని. సంవత్సరోత్సవ సమయమందు ఆర్. వెంకటరత్నము 
నాయుడుగారు బందరు నుండి వచ్చి, మందిరమును తెరచి 1897 ఏపిల్ 
17 న గృహ (పవేశోత్సవమును నడపిరి, 
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1898 ఆరంభమున నూతన సంవత్సరపు బిరుదులలో ఇండియా దొర 
తనము వారు నాకు రావు బహదూరు బిరుదము అనుగహించిరి. ఈ 

బిరుదాంకికమునకు నేను అర్హుడనగుదునో కానో కాని బహు స్థలముల 
నుండి నేనెరిగిన వారును ఎరుగని వారును కూడ అభినందించుచు లేఖలు 
(వాసిరి. నూటికంటె ఎక్కువగా వచ్చిన లేఖలలో కొన్ని; 

“Iet me lose no time in congratulating you on your new 
honour... Thereis none within my knowledge who has better 
deserved it .. E. P. Metcalfe Esq., M.A., Principal Rajahmundry 
College”. 

“How rejoicing Iam now when Iam constantly thinking of 
the truly deserved honour conferred on your good self. In the 
long list of recipients of honours I cannot think of a more 
deserving recipient...S. Rangiah Chetty, B.A., Telugu Trans- 
lator to Government of Madras.” 

“ Althou:h w= are strangers to you we have much pleasure in 
conveying our sincere and cordial congratulations to you on the 
well deserved distinction conferred onyou one too soon by the 
Government of India. Our regret that we do not accept your 
theories in regard to social reforms concerning betrothal and 

marriage does not in the least mitigate against our admiring your 

Single mindedness of purpose and perseverance in the paths of 
practical reform- స. Pattabhirama Rau, T. Varada Rao, Calicut.’”’ 

“Though I have not known you in person, I have heard a 
great deal about you. . 1 am very glad to congratulate you on the 
work merited honour conferred on you by the Government of 
India..M. B. Sreenivasaingar, Head Master, High School, Kolar, 
Mysore.” 

నాకభినందన పతికలు పంపిన వారిలో అనేకులు, అం[ధ భాషా భివృద్ధిక్, 

సంస్కార విషయమునకు నేను చేసిన అల్పకార్యమును మహాకార్యముగా 
పొగడిరి. కొన్ని నమాజిములవారు నన్నభినందించుచు నిర్హారణము 

(resolution) చేసి నాకు వంపిరి. అట్టివారిలో నొకటి: 

“We the members of the Literary Association, ౧౦౦౦౧౬62 

(Kakinada) feel highly rejoiced that Government has bestowed 
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on you the distinction of ‘Rao Bahadur’ and, on offering you our 
hearty congratulations on this recognition of your invaluable 
services to the country, we feel proud to note with great satis. 
faction that the choice could not have fallen upon a worthier 
person than one who distinguished from his early days for a task 
for letters, for high conception of duty and for strong individua- 

lity of character, has s0 long devoted himself to the task of social 
and religious reforms, to the improvement of vernacular literature, 
for diffusing useful knowledge among his countrymen and women 
and to the improvement of the moral tone of society and has 
made large and noble sacrifices in endeavouring to attain the 
object he has set for himself without hoping for any remarks. 
We pray to the Almighty to give you long life and enable you 

to continue your labours in the field of good work. 

We have the honour to be 
Dear Sirs, 

Your obed.ent Servants 
Duriseti Seshagiri Rao, Chairman etc.” 

ఇంగ్లీషు వార్తాపత్రికలలోను, తెలుగుష కిక లోను నన్న భీనందించుచు 

వ్యాసములు [వాయబడినవి. ఒక్క “ఆంధ పకాశికి” లోని దానిని ఉదాహ 
రించుచున్నాను. 

6 రాజమహేం[దవరము గవర్నమెంటు ఫస్టు గేడు కాలేజిలో [పథాన 
పండతులగు మ.రా.రా.శీ కందుకూరి వీరేశలింగము పంతులుగారికి ఈ 
సంవత్సరారంభమున ఇండియా గవర్న మెంటువారు “రావు బహద్దూర్” 

అను బిరుదు నొనంగిరి. .....పన్తుతము ఇంగ్లీషు విద్య నభ్యసించిన నాగరికు 
లందరిలోను ఈయన మహనీయులు. ఈయన యొక్క అత్యద్భుక మగు 
నీతి పవక్తనయును, తెలుగు [గంథముల వ్యాప్తికిని, అభివృద్ధికని ఈయన 
పడిన (సయాసమును, సంఘ నంస్కరణము కొరకు ఇరువది న 

నుంచి ఈయన పడుచుండిన పొటును, ముఖ్యముగా స్త్రీవు నర్వివాహము 

నకయి తమ ధనమును, కాలమును శక్తిని వినియోగ హరన మా, 

సుగుణవంకులైనట్టియు, దేశ క్షేమము కోరునట్టియు, బుద్ధిమంతు లై నట్టియు 

సర్వజ జనులలో ను ఆ మహనీయునకు మిగుల 'విఖ్యాతిని. కలుగ “జేసినవి. 

ఆయన సర్వ నత్కార్యములను కీర్తినేమియు, అపేక్షింపకయె భగవంతుని 
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నమ్ముకొని, తాము విధిగా చేయవలసిన పనులనియే చేయుచుందురు.... ... 
తాము చేయు సక్కార్యములందు అధిక పట్టదలయు, సాహనమును 
కలిగియుండుటయేగాక, నర్వ విధ పావ కార్యముల యందును డంబముల 
యందును అనహ్యము కలిగి నర్వజనోవయోగకరములగు వనులను సదా 
చేయుచుందురు. ఆయన తెలుగు భాషయందు వచన కావ్యములు, పద్యకావ్య 
ములు నాటకములు ఉపన్యాసములు (E552y5) శాస్త్రములు మొదలగు 
నవి సుమారు 80 [గంథములవరకును చేసిరి. ఈయన తెలుగు వచన 
కావ్యములకు తండి అని చెప్పవచ్చును. ఈయన (గంథములన్నియు 
మృదు మధుర నులభ శైలిని [వాయబడి, నీతి పూరితములయి యుండుటయే 
గాక్క హిందూ దురాచార రోగ రసాయనములుగా నుండును. ఈ మవా 
నీయుడు పూర్వ నాగరిక పరాయణుల చేతను, ఈర్ష్యగల మరి కొందరి 
చేతను ననహింపబడుచున్నను, సర్వదా దుర్దశనుండి తొలగింపబడిన 
సుమారు ఇరువది మంది యువతుల యొక్కయు, న్వదేశాభిమానుల 
యొక్కయు, ఆంధ విద్యాభివృద్ధినికోరు అనేక జనుల యొక్కయు నవ 
నాగరికుల యొక్కయు, దీవనలకు ప్మాతుడు గదా! ఈ బిరుదు నీయుటలో 
గవర్నమెంటు వారు మిగుల ఘనకార్యమును చేసినను, ఈయన మాత్రము 
ఈ విరుదునకు విశేష లక్ష్యము చేయరని ఆయన నెరిగినవారెవరును 
తలంచరు. ఈ బిరుదు ఈ మహనీయుని నామమునకు చేర్చబడుటవలశ 
దానికే ఎక్కువ కాంతి కలిగినది. వీరుదులు కలవారును విద్యా ధనము కల 
వారును అనేకులు మనదేశ మునందున్ననుు ఈయన వలె ధైెర్యసాహన 
ములతో అనేక కష్టములకు లోనయ్యి దైవమును మాత్రమే నమ్మి వని 
చేయువారు బహు అరుదు గదా! దక్షిణ హిందూదేశ విద్యాసాగరునకు 
[వస్తుతమీ బిరుదు నొనంగుట కొందరు మహాశుంఠలకు కండ్లలో ఇసుక వేసి 
నట్టున్నను ఉండనిండు. వీరు ఇంకను చిరకాలము జీవించి పరోవకారము 
చేయునటుల సత్పురుష వాత్సల్యుడు అన్నుగహించుగాక !._-అం[థ 
(వకాళిక 1898 జనవరి 14. 

రాజమహేం్యదపుర రాజకీయ కళాశాల |వధానాధికారియెన మెవ్మావు 
దొరగారి ఆధిపత్యమున పురమందిరములో ఒక సభచేసి నాకభినందనము 
చేసిరి. అటు తరువాత, చెన్నపురి రాజధానీ విద్యా విచారణాధికాతి 
డంకన్ డొరగారు రాజమహేందవరము వచ్చినపుడు కళాశాలా భవన 

8 
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ములో నొక నభచేసి, ఉపాధ్యాయుల బాలుర సమక్షమున దొరతనము 

వారంపిన సనదును నాకు బహిరంగముగా దయచేసిరి. 
వికంతు వివాహ [(పారంభ దశలో నాకు విశిష్ట జనులకంట విద్యార్థి 

బనులే ఎక్కువ సహాయులుగా నుండిరి. అట్టుండుటకు కారణము నా బోధలు 

వారి మనస్సులకెక్కుటయే. సక్కార్య వీజములను హృదయ క్షేతముల 
యందు నాటించి సఫలములగునబ్లు Ss బాల్యావస్థయే ఉత్తమ 

మైనది. అందుచేత బాలురకు భగవద్భక్తియు. పకోవకారా నక్తియు బోధిం 
చెశు పాఠశాల యుండిన, శీఘకాలములో ల కలుగునని మొదటి 
నుండియు నా నమ్మకము. ఈ నమ్మకము చేతనే, యేలూరి లక్ష్మినర 

సింహముగారు ఆస్తిక పాఠశాలను స్థాపించదలచినప్పుడు నే నాయనను 
(పోత్సాహ పరచితిని. ఆ పాఠశాల 1889 వరకు ఉండినను తలచుకొన్న 

ఉద్దేశము లేవియు దానివలన నెరవేరలేదు. పేరు పెట్టిన మ్మాతమున 
సదుద్దేశ ములు నెరవేరవు. ఆ సదుద్దేశ ములను బాలుర 'హృదయములలో 

పట్టించు ఏకు తగిన శక్తి సామర్థములును, (శద్ధా భక్తులునుగల 
ఉపాధ్యాయులు కూడ కావలెను. అటి ఉపాధ్యాయులను వారు కూర్చి 

అస్తికమత పాఠశాలను స్థాపింపవలెనని, నాయొద్ద చదువుకొనియున్న 

వారిని కొందరిని వురికొల్సి _ప్పించితిని. 1898 లో “వట్టపరీక్షలో కృతార్జు 
లయి యుండిన రాయసము వెంకట శివుడుగారును, నత్తిరాజు మృత్వుం 

జయరావుగారును, L.7. పరీక్షకు చదువుటకయి సైదాపేటకు పోయిరి. 

పయి సంవత్సరము సైవాపేట బోధనాభ్యానన కళాశాలకు (Teachers 
Training College, Saidapet) పంపుటకు మరి ఇద్ద రిని సంసిద్ధు లనుగా చేసి 

ఉంచిక5ిని. 

పొఠశాలా భవనమును గూడ సంపాదింపవలెనని |పయత్నము చేయ 

నారంభఖించితిని, ఇన్నీసుపేట మధ్యమున నున్న విశాలమయిన తమ 

తోటను వాడేవు శ్రీరాములుగారు రూ. 1600 అకు వికయించుట కొప్పు 
కొనిరి. ఆ రూపాయలను న్యాపతి నుబ్బారావు వంతులుగారిచ్చుట కొప్పు 

కొనిరి, కాకినాడ వాస్తవ్యులయిన గంజొము వెంకట రత్నముగారు వేయి 
రూపాయలు పంపిరి. కాని రాజకీయ కళాశాలాధ్యక్షుని సాహాయ్యము 
కూడ -ఈ పనిలో అత్యావశ కము. అఆయనయ్సుు అస్మదాదులును కలిసి 

పట్టణములోని పాఠశాలలనన్ని టీని కొంచెము కాలము [కిందటనే ఒక్కటిగా 
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కలసి ఉన్నత పాఠశాలను న్థాపించితిమి. దానిని దొరతనమువారు 

పుచ్చుకొని దాని శౌఖలుగా “రండు, మూడు మధ్యమ పాఠశాలల 

బెట్టించు [పయత్నము నడచుచున్నది. ఇంతలో నేనే మరియొక పాఠశాలను 
“పెట్టిన యెడల ప్రతిపక్ష పొళశాలయని దొరగారనుకొనవచ్చును. అందు 

చేత నేను నూతన పాఠశాలోద్దేశమును తెలువుచు మెట్కాపు దొరగారికి 
(వాసి, పాొఠశాలాస్థాపనము సాగక పోయిన యెడల, సైదాపేటలో శిక్షణను 

ఖడయుచున్న వేంకట శివుడుగారిని, మృత్యుంజయరావుగారిని రాజ 

మహేందవరములో ఉపాధ్యాయ పదమునందుంచుటకు [ప్రయత్నించ 
వలసినదని కోరితిని. 

ఆయన ఉన్నత పాఠశాలను నేను పెట్టుట కొప్పుకోలేదు గాని, నేను 
మధ్యమ పాఠశాలతో తృప్తి పొందిన పక్షమున పుర మందిరమున కెదురుగా 

నున్న పాఠశాలా గృహమును మాక్ప్పించెదనని చెప్పెను. మధ్యమ 

పాఠశాలలో వని చేయుటకు వెంకట శివుడుగారొవ్పకొనలేదు. ఉన్నత 
పాఠశాలకు దొరగారొప్పుకొనలేదు. వేయి రూపాయలను గంజాము వెంకట 

రత్నముగారికి మరల నిచ్చివేసి, అప్పటికి నా [(పయత్నమును విడిచితిని. 

సత్తిరాజు మృత్యుంజయరావుగారును, గో కేటి కనకరాజుగారును మధ్యమ 

పాఠశాలలోనైనను, ఎంత తక్కువ జీతమునకైనన్సు పరోవకారమునకయి 
పాటువడెదమని నిలిచియుండిరి. ఇంతలో పరీక్షా వర్యవసానము తెలిసి 

నది. ఎల్. టి. పరీక్షలో మృత్యుంజయ రావుగారు కృతార్ధ్థులయిరి. వెంకటి 

శివుడుగారు తప్పిపోయిరి. నా మాటను మన్నించి మెట్కాఫు దొరగారు 

మృత్యుంజయ రావుగారికి రాజకీయ శాస్త్ర పాఠశాలలో ఒకసారిగా నూరు 
రూపాయల పని నిప్పించిరి. 

గంజాము వెంకట రత్నముగారు కాకినాడలో న్యాయవాదిగా నుండి 
విశేష విత్తమార్దించి, చెన్నపురి దొరతనమువారి శానన నిర్మాణ నభలో 
సభ్యులయి, క్రి ద్రఢే శేషులైన ఉదారపురుషులు, 1896 నం. నందు నా పేరిట 

కాకినాడ కాలేజీలో విద్యార్థివేతనము స్థాపించుట కుద్దేశించి, తన 2,000 
రూపాయల ఖీమా వ్యృతమును పంపినట్టు [వాసినప్పుడు, నన్ను విడిచి నా 
కంటె అర్హులయిన వారి పేరిట స్థాపించవలసినదని నేను కోరగా, నాకిట్టు 

ఖదులు (వాసిరి. 

“I came to the resolution after long delibsration. I do not know 
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if I ever in all my life came to a sounder resolution than this one. 

I am sure you stand in need of no memorial of the kind, but you 

will not grudge me the honour of being one of your humble yet 

ardent, admirers. . .you cannot realise how much I used to admire 
you when I was a boy, how far your example has influenced my 

public life and how admiration has grown as I saw more and 
more of you. Itis only patriotic on the part of every educated 
man to try to hand down your noble life and example to posterity 
...I beg therefore you will kindly accede to my proposal and settle 
the terms of scholarship. 

1898 లో చెన రి దొరతనమువారు నన్ను సభ్యునిగా చేసిరి. 
నా ఆరోగ్య హీనతను బట్టి “వివేక వర్ధని” నిలుపు చేయబడిన తరువాత 

1891లో న్యాపతి సుబ్బారావ్ వంతులుగారు తెలుగులో చింతామణి” అను 

మాసపష్మతికను స్థాపించి మా వివేకవర్ధనీ ముదాక్షరశాలలోనే దానిని 
ముదింపించుచు వచ్చిరి. దానికి నేనును వాయుచుంటిని. 

నేను కొన్ని సంవత్సరములనుండి చెన్నవట్టణమునకు పోవలెనని 
తలచుచుండి 1894 వేనవికాలపు సెలవులలో అక్కడికి పోయినప్పుడు 
వరశువాకములో నొక యిల్లు కొని దానిని పడగొట్టించి మేడ కట్టించితిని. 

జన్మ స్థలమును బాల్యమ్మితులను విడిచి దూరస్థలములో నుండునట్టు 
నన్ను (పేరేచిన పయోజనములు రెండు : ఒకటి, నా పుస్తకములను చెన్న 

పట్టణములో సంపుటములుగా ముదించుకొనవలెననుట : రెండవది, సంఘ: 
సంస్కార విషయమున రాజధానిలో పనిచేయవలళెననుట. 

నేను చేసిన పుస్తకముల సంఖ్య నానాటికి పెరుగుచున్నది. వానిని 
నేతానందకరముగా ముదింపించుట రాజమహేందవరమువంటి చెన్న 
వట్టణములో నాకు సాధ్యము కాలేదు. ఈ పని విశేషవిత్త సాధ్యము. 
కాని నా చేతిలో ధనము నిలువయుండుట ఎప్పుడును తటస్థింపలేదు. నా 
పుస్తకముల నితరుల ముదాయం[తములలో ముదింపవలెనన్న వేలకొలది 

రూప్యములు కావలెను, అందుచేత ఒక నూతన ముదా యంతమును చెన్న 
వట్టణములో స్థాపించి పని నడుపనుద్దేశించుకొంటిని. ఈ పనికి: సహితము 

ధనము కావలసియున్నది. ఈ ధనమును సమకూర్ప్చుటకయి నా వివేక 

వర్ధనీ ముదాక్షరశాలను చ్వితవు నరసింహారావుగారి కమ్మివేయుటయే 
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కాక్క న్యాపతి సుబ్బారావు పంతులుగారి వద్ద వేయి రూపాయలు బుణము 
చేయవలసిన వాడనయితిని. నే నడిగినందునను, నా తోడ్పాటు లేక 
*చింత్రామణి) పతికను నడపుట కష్టముగా కనబడినందునను సుబ్బారావు 

పంతులుగారు ఆ పత్రికను చెన్నవురిలో నడువుటకు నాకిచ్చివేసిరి. నే 
నింగ్రండునకు (వాసి, ఆవిరితో పనిచేయు మంచి ముదా యంత్రమును 
తెప్పించి, దానికి చింతామణి ముదాక్షరశౌల అని పేరు పెళ్టితిని. 

ఆరంభములో ఉన్నత పాఠశాల లేక విద్యావ్యాప్తి తక్కువగా నుండి, 
చిరకాలము అయోమార్గము సహితము లేక నవ నాగరికతా నంపర్కము 
కొరవడి యుండి, గోదావరీ పుణ్యనది _పాంతమగుట చేత ఛాంద్గు 
(బ్రాహ్మణ మండలితో నిండియుండి, నవాచార విద్వేషమునకు ,పసిద్ది 
కెక్కిన రాజమహేందవరమునందు సంఘ సంస్కార కార్యము నారం 
భించితిని. ఊోనర క్షేత్రమందు కష్టవడు కర్షకుని కృషివలె నా కృషి 
యిక్కడ తగినంత ఫలదాయకము కాకపోవుట చేత, చెన్నపట్టణము 
నందు నా కృషి విశేష ఫల[వదమగునని నమ్మ, చెన్నపురిలోనే స్థీరనివాన 
మేర్చర చుకొన నుద్దేశించితిని. 

నేను తమ్ము విడిచిపోవనున్నట్టు తెలియగానే, నా అభ్మిపాయములతో 
నేకీభవింపనివారు కూడ నాకు గౌరవము చూపుటలో నొక్కటిగా చేరి 
తమ విషాదమును తెలుపుచు నభలలో [వపనంగములు చేసియు, నా పైని 
పద్యములు [వాసీయు, నాకు విందులు చేసియు బహు విధముల ఆదరము 

చూపిరి. అనేక నమాజములవారు నన్ను నడుమ కూర్చుండ బెట్టుకొని 
ఛాయా చిత (ప్రతిమలను తీయించిరి. నా స్తోత పాఠములను వార్తా 

షతికలకు పంపిరి. కాకినాడ పురవానులను సభచేసి ఈ [పకారమే నన్ను 
ఫ్రత్కరించి వీడికోలిచ్చిరి. 1897 సంవత్సరాంతమున నేను నకుటుంబముగా 

చెన్నపురి చేరితిని. 
నేను రాజమహేం[దవరము విడుచునప్పటికి 27 స్త్రీ పునర్వివాహములు 

జరిగినవి. వీనిలో 20 వ వివాహము ఆదిపూడి సోమనాధరావుగారిది. 
ఈయన వివాహమాడిన బాలవితంతువు గంజాము మండలములోని ఆసికో 
(అస్కా) [గామములోనిది. ఆ చిన్నది రాజమహేందవరములో వితంతు 
వులకు వివాహములు చేయుచున్నారని అన్నగారు పత్రికలలో చదువగా 
విన్నదట! అమె మాటల ధోరణిని మెల్లగా తన వదినెగారితో, “రాజి 



118 స్వీయచరిత నం|గహము 

మహేం[దవరములో బాలవితంతువులకు వివాహము చేయుచున్నారట !?? 
అని నోరు జౌరవిడిచెనట. “ఆ మాట అనకూడదు. తప్పు” అని వదినె 
గారు మందలించెనట. ఆమె మనస్పెరిగినదయి ఆ చిన్నది మరి ఎప్పుడును 

వివాహము పేరు తలపెట్టక, తనవలెనే పసితనములో పతిని కోలు 
పోయిన మరియొక చాలవితంతువును గలసి యాలోచించుకొని,. రాజి 

మహేందవరమునకు పోవ నిశ్చయించుకొని ఒకనాడెవ్వరికి తెలియకుండ 
(గామము విడిచి, విజయనగరమునకు వచ్చునప్పటికి రెండవ చిన్నదాని 

ధైర్యము చెడి, ముందుకు సాగ సాహసింపలేక, అక్కడనే నిలిచిపోయెనట. 
ఆ చిన్నది మాత్రము వెనుకడుగుపెట్టక, ఒక్కతెయు బైలుదేర్సి చేతి 
'పెట్టలలోని బంగారము సహితము అమ్ముకొని కొంత దూరము బండి 
చేసికొని, కొంతదూరము నడచి నిరంతర [పయాణములుచేస్క తుదకెట్లో 
రాజమహేంద్రవరము చేరి మా యింటపడి లబ్దమనోరధ అమెను. చిరుత 
[పపాయముగల అనాధ కాంత ఒంటిగా బైలుదేర్తి మండలములు దాటి, 
న్లూరుల కొలది పయాణము చేయగల్లుట శ్లాఘాపాత్రముకాదా ! ఈమెను 
సోమనాధ రావుగారు 1898 జూను 28 న వరిణయమయిరి. 

నేను 1897 డిసెంబరులో చెన్నపట్టణము చేరి పరశువాకములోని 
న్వగృహమందు (పవేశించి, అందే చింతామణీ ముదా యంతమును 
స్థాపించి నా పుస్తక ముదణ కారంఖించితిని. పని ముగియునప్పటికి 
రెండు సంవత్సరములయినది. నా పుస్తకములన్నియు పది పెద్ద సంపుటి 
ములయినవి. నా శరీరము మరింత దుర్చల పడినందున, సంవత్సర 

కాలము నడపిన తరువాత “చింతామణి” పుత్రికను నిలువు చేయవలసిన 
వాడ నైతిని. 

నంఘ నంస్కరణ సమాజిమునకును, దక్షిణ హిందూస్థాన (బహ్మ 

సమాజమునకును అధ్యక్షుడను చేయబడితిని. చెన్నపురి పాఠశాలా పుస్తక 

దేశభాషా సంఘమువారు తమ కార్యనిర్వాహక నంఘ సభ్యులలో 
నన్నొక సభ్యునిగా చేసిరి. దొరతనము వారు తమ పఠనీయ |గంథ నళ 
(Text Book Committee) లో నన్నొక సభ్యుని చేసిరి. నర్వకళాశాల 
వారు తమ [దవిడభాషాధ్యయన సభలో నన్ను నభ్యుని గావించిరి. కట్టి 
కడపట, ([పభుత్య్వమువారు ఉవకర (గాహులు మొదలైనవారు చేయు 
తెలుగు పరీక్షలలో నన్నొక పరీక్షకునిగా నియమించిరి. 
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నేను చెన్నపురికి పోవునప్పజికి సంఘ నంస్కరణ నమాజమువారిచే 
వీర్పరుపబడిన నంస్కారభో జనములు శ్లాఘి_పబడ.చు వచ్చినవి. నంస్కార 
భోబనముల కాహూతుడనయి ఒకనారి బోయితిని. ఈ భోజనములు పుర 
మందిరములోని ఒక గదిలో ఏర్పాటు చేయబడెను. దక్షిణాత్య |బాహ్మణు 
డొకడు వంట చేసి వడింపగా నెనమం(డుగురు భోజనము చేసిరి. వారిలో 

ఇద్దరు (బాహ్మణేక రులుండిరి. దాక్షిణాత్య భోజనము నరవడనందున 
నే నింటికాకలితో వచ్చి, మరల భోజనము చేయవలసిన వాడ నైతిని. 

సావకాశముగా ఆలోచింపగా సంస్కార భోజనము యొక్క ఆధిక్యము 
నాకు బోధపడినది కాదు. మరల సంస్కార భోజన దినము వచ్చినది. ఈ 
సారి ఇంట భోజనము చేసి మరి పోయితిని. తక్కినవారు అకలి తీర్చుకొను 
చుండగా కడుపు నిండిన నేను మాటల కారంభించి నా నంశయముల 
తీర్చుకొంటిని. -ఈ భోజనములలో విశేషమేమని అడిగికిని. (బ్రాహ్మణు 
లును, [బాహ్మణేతరులును నహపంక్తిని భోజనము చేయుట అని చెప్పిరి, 
ఈ వచ్చి భోజనములు చేసిన వారి పేరులను వత్రికలలో [పకటింతురా అని 
మరల ఆడిగికిని. పేరులు [పకటించిన యెడల ఈ భోజనముళే యుండవని 
ఒకరు బదులు పలికిరి. మాయా వేషములందు న్వభావ ద్వేషము గల నేను 
“పీరులితరులకు తెలియుట కిష్టములేని కార్యభీకలు మహా శూరులవలె 
నేటి సంస్కార భోజనము బహు జయ (పదముగ జరిగినదని పతికలలో 
[పకటించి దూరపు వారిని మోనగించుట ఏమి పౌరుషము?” అని తూల 
నాడితిని. నన్ను మరల నంస్కార భొజనములకు పిలువలేదు: సంస్కార 
భోజన |వశంనను షక్తికలలో నేనెప్పుడు చదువనులేను. 

చెన్నవురి చేరిన శ్మీఘకాలములోనే నంఘ సంస్కరణ నభా నమావేశ 
మయినప్పడు పయి పయి వేషములతో _1పయోజనము లేదనియు, స్థిరముగా 
నుండెడు పనిని చేయవలెననియు చెప్పితిని. సభవారు వితంతు శరణా 
లయమును స్థాపింతుమని మహోత్సాహముతో నిశ్చయించిరి. దానికిల్లు 
కొనుటకై తాను పెట్టుబడి పెస్టైదనని, ఎస్. కే. రామస్వామయ్యగారు 
ఉదార మనస్సుతో సభలో చెప్పిరి. చందాలు పోగు చేసి ఇంటికయిన 
సొమ్మును వ్యయ పెట్టవ లెననియు, ఈ లోవల రామస్వామయ్య గారి గడ్డ 

నూటికి నెలకు మూడు పావలాల వడ్డీకి కావలసిన ధనము బదులు పుచ్చు 
కొని ఇల్లు కొనవలసినదనియు నిశ్చయము చేస్తి తగిన గృహమును 
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విచారించుకొనుటకయి నాకధికారమిచ్చిరి. నేనెంతో సంతోషించి, నేనున్న 

వెల్లాల వీధిలోనే 20 సంఖ్యగల గృహము అమ్మకమునకు రాగా 

రు. 3,800 లకు బేరము నిశ్చయించి, ఇంటి న్వత్వ వుత్రములను నా 
యొద్ద నుంచుకొంటిని. 

బుణము నిమిత్తమై రామస్వామయ్యగారి నడుగగా, ఆ సొమ్ము తన 
తమ్ముని వంతుతో చేరియున్నదనియు, తగిన [పాతి భావ్యము లేక బదు 
లియ్య జాలననియు చెప్పెను. కొనబోయెడి ఇంటిని మాతమేగాక, నా 
యింటిని గూడ అధారముంచెదనని చెప్పితిని. నా మాటలాయన తల కెక్క 

లేదు. ఈ లోపల ఇంటివారు నేను సొమ్మియ్యనందున న్యాయవాది చేత 
నాకు నివేదన పతము వంపిరి. సంఘ సంస్కరణ సమాజము వారి సభ 

నమకూర్పించి, నా స్థితినివేదింపగా, గృహస్వామిని వ్యాజ్యము వేసికో 
నియ్య 'వలసినదనియు, సంవత్సరములోపల తీర్పుకాద నియు, అప్పటి 

మాట చూచుకోవచ్చుననియు వారు సెలవిచ్చిరి. 

నిమ్మారణముగా సభల కెక్కుట నాకిష్టములేదు. ఇంటివారి న్యాయ 
వాదితో ప. (పస్తుతము 500 రూపాయలిచ్చునట్టును, తక్కిన 
మొత్తము 8 నెలలోవల యిచ్చి యిల్లు స్వాధీనము చేసిక్ కొనునట్టును, 

ఇయ్యలేకపోయిన 500 వందలు వదులుకొనునట్లును ఒడంబడిక చేసుకొని, 
మ తంత నాకు వచ్చిన మూల్యమునుండి 500 నంచి కరువు 

(advance) ఇచ్చితిని, మూడు నెలలలోవ ల 8800 రూపాయలు చెల్లింప 
వలసియున్నండున మితుల నడిగియు, వాసియు (పయత్నము చేయనారం 

భించితిని. చెన్నపట్టణములో నున్న బుచ్చెయ్య పంకులుగారు 500, డాక్టరు 

సి. బి. రామారావుగారు 400, కాకినాడలో దుగ్గిరాల పవకాశ రావుగారు 
500, న్యావతి సుబ్బారావు పంతులుగారు 500, పోలవరము జమీందారు 
గారు 1000 రూపాయలును బదుళ్లిచ్చి నన్నాపదనుండి తొలగించిరి. నేను 
కృతజ్ఞాడనై, వారికి వంచనములు నమర్చించుచున్నాను. పోలవరము 

జమిందారుగారు “Kindly accept this amount as a ఎలు for the 

Widows’ Home and oblige” అని (వాసిరి. ఈయన పాఠశాలలో 
నాయొద్ద చదువుకొనునప్పట్నుండీయు వినయ విధేయతలను, నా యెడ 
జదర గారవములును గలవారయియుండీరి. చమురు రంగుల (011 
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colours) తో చేయబడిన నా చితపటమును రాజమహేం[దవుర మందిర 
మునకు బహుమానము చేసిరి. 

నేను వితంతు శరణాలయమును మా యింటనే జరుపుచుంటిని. ఇద్దరో, 

ముగ్గురో, నలుగురో వితంతువులు మా యింట నుండుచునే వచ్చిరి. నేను 
వారికి జీతములిచ్చి చదువు చెప్పించుచు, అన్న వస్తాందులును పుస్తకము 

లను ఇచ్చుచు, వ్యాధి నమయములయందు వైద్యము చేయించుచు వితంతు 

శరణాలయమును నడువుచు వచ్చితిని, మా యింట పది వితంతు వివాహ 
ములు జరిగినవి. ఈ పదింటిలో మూడవదియు, నేను చేసిన ముప్పదవది 
యునైన వివాహమును గూర్చి ముఖ్యముగా ముచ్చటింప వలసియున్నది. 

శ మహాలక్ష్మమ్మ అనునామె కాకినాడనుండి వచ్చి రెండు సంవత్సర 
ములు చెన్నపట్టణములో నా యొద్ద నుండెను. ఆమె కొంత రూవవతియు, 
విద్యావతియు, ధీమతియు అయియుండెను. ఆమె పూర్ణ చరితమును 
గూర్చి కొన్ని (వపవాదములుండెను. గాని నా యొద్ద నున్నపుడు న్యత్పవర్తన 

ముగలదిగానే యుండెను. ఆమె కప్పటికి 20 సంవత్సరములు డాటి 
యుండవచ్చును. పట్టపరీక్షయందు కృతార్జుడయిన వానిని గాని చేను 
కోనని ఆమె నియమము చేసికొనెను. ఈ నియమమున కనుకూలముగా 

వట్టపరీక్షాసిద్దుడైన విధురు డొకడామెను కామంచి వవాహమాడుట కొప్పు 
కొనెను. ఇంచుమించుగా కార్య నయన యిన తరువాత నాకు కొని 

(కొత్త సంగతులు ఈ తఆలియవచ్చినవి. స సేం (తమ్మట సనా వను 

మాన్చింవజూచితిని. రెండు మూడు ఉత్తర _సత్యుక్తరయు EE 

నము జరుప నకక లేడని నాకు [వాసెను. 
ఆ 

XK \ 

ay 
G&G గ వ్ £9 < క్ హ్ 

శొరువాకు సీధుకాలముల్ నె TD కళ ES తంతి 

న్యాపతి సుబ్బారావుగారి తమ్ముడు, స లువచేండ్లు TE MSN 

శేషగిరిరావు పంతులుగారు నా యొద్దకు వచ్చి, తనకు వితంతువును 
ఏవాజా చూడ వ తనని ఇచ్చుగ అదనియు, తగినవారిగి ఆలువవలెననియు 

కోరిక. అప్పుడు నా యొద్ద నున్న ఇద్దరిలో నీమె నాతడు వరించెను. నే 
నేమియు మరుగు పెట్టక, నేను విన్న [వవాదములన్ను చెడిపోయిన వివాహా 
వృత్తాంతమును నవిన్తరముగా అకిపష్క నా యొద్దనున్న ఉత్తరముల గాతన్ 

కిచ్చితిని. వధూవరులు ఒండొరులతో మాటాడుకొన్సి" గరస్పరానురాగము 

గలవారయి వివాడామున కొప్పుకొనిరి, నేనును కార్ళ నిశ్చయము 
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చేసితినిగాని, ముందీ విషయము సుబ్బారావు పంతులుగారికి తప్పక 
తెలుపవ లెనని చెప్పితిని. ఆయన తప్పక ఒప్పకొందురని నా నమ్మకము. 
శేషగిరిరావు పంతులుగారు తానొకసారి వితంతు వివాహమును గూర్చి 
(పస్తావింపగ్యా అందులో కష్టములున్నవనియు, అట్టి వివాహము 
కర్తవ్యము కాదనియు నిరుత్సాహవరచెననియు, వివాహమునకు పూర్వ 
మాయనకు తెలియనిచ్చుట యుక్తము కాదనియు నాతో చెప్పిరి. పంతులు 
గారికి తెలియకుండ వివాహము జరగనేరదనియు ఈ వివాహమునకాయన 
తప్పక సమ్మతించుననియు, నమ్మతింపక పోయినను నేను వివాహమును 
జరిపెదననియు నేనాయనకు |వాసెదననియు చెప్పితిని. రాజమహేంద 
వరము పోయి అన్నగారితో చెప్పి త్తానుత్తరము [వాసెదననియు, నన్ను 
ఉత్తరము [వాయవలదనియు ఆయన వేడెను. ఇంతలో శేషగిరిరావుగారి 
సెలవు దినములయిపోవచ్చినవి. ఆయన బొబ్బిలికి పోయి వనిలో చేర 
వలెను. చెప్పినట్టు రాజమహేం[దవరమునుండి ఉత్తరము [,వాయలేదు 
గాని, వధువును తీసికొని రావలసినదని ఆయన బొబ్బిలి నుండి తంతి 
పంపెను. 

తమ్ముడన్న గారి అనుమతి పొందెనని యూహించి, వధువును వెంట 

గొని భార్యా సహితముగా అయో మార్గమున విజయనగరము చేరితిని. 
శేషగిరిరావుగారి భటులు నన్ను గజపతి నగరమునకు బండ్లమీద కొని 
పోయిరి. శేషగిరిరావుగారావర కే అచ్చటికివచ్చి, వివాహ సన్నాహముల 
నన్నిటిని చేయించిరి. నేనాయనను చూడగానే, “మీ అన్నగారు నమ్మతించి 
నారా?” అని అడిగితిని. తానాయనతో చెప్పలేదనియు, వివాహానంత 
రము వవాయవచ్చుననియు ఆయన చెప్పినప్పుడు నాకు కలిగిన విచారము 
చెప్పనలవికాదు. అంత దూరము వచ్చి, వివాహము జరపకుండ పోవుట 

ఉచితముకాదని తలచి, 1900 ఫ్మిబవరి 26 న కార్యమును జరిప్కి నేనును 
. నా భార్యయు రాజమహేందవరము వచ్చితిమి. వచ్చిన దినము సాయం 
కాలము పురమందిరమునకు పోయి, సుబ్బారావు పంతులుగారితో తమ్ముని 
వివాహ వార్తను నేనే మొట్టమొదట నివేదించితిని. ఆయన మొగమునందు 
కొంచెము వైవర్గ్యము కనబడెనుగాని, కోప చిహ్నము లేవియు కానరాలేదు. 
అయన ఇక అక్కడ నుండక, వెంటనే బండి యెక్కి ఇంటికి పోయిరి. 
మరునాడు నేను సుబ్బారావు వంకులుగారి యింటికి పోయినప్పుడు ఆయన 
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నన్నేమియు పరుష భాషణము లాడకపోయినను, కోపమును అనాదర 
మును చూపిరి. నేను వెంటనే సెలవు వుచ్చుకొని, ఆయనకు వివాహమునకు 
ముందు చెప్పకపోవుటయే మంచిదయ్యెనని నాలో నేననుకొనుచు ఇంటికి 
నడచితిని. మొదటినుండియు వితంతు వివాహ కార్యములయందంత అభి 

మానము కలవారయి, నాకెన్నియో విధముల నసహాయవడు చుండిన 

నుబ్బారావు పంతులుగారికి తమ్ముడు వితంతువును వివాహము చేసి 
కొన్నంత మ్మాతమున నంత ఆ|గహమేల కలుగవలెనో ఊహింపలేక్క 
అల్పకాలములోనే ఈ కోపాగ్ని చల్లారి, మౌ యిరువురి మైతతి యధాపూర్వుక 

ముగా నుండుననుకొంటిని. కాని ఆపని జరుగుటకు బహు సంవత్సరములు 

పట్టినది. మితులందరి కంటెను పరమ మితుడయిన ఈశ్వరుని యాజ్ఞను 

నిర్వహించినప్పుడేమి జరిగినను జరుగనిమ్మని యూరకుంటిని. అకస్మిక 
ముగా నా పయిని కలిగిన కోపము ఆయనను నేను పూనిన నంఘ నంస్క 
రణ కార్యమును కూడ కొంత ద్వేషించునట్లు పురికొల్పినది. 

కాల మహిమచేత బాహ్య పదార్ధములలోని మార్పులమాట అటుండగా, 

ఆంతరంగములు సహితము అత్యంత కఠినములగునవి [కమ్మకమముగా 

మృదువులగును. సుబ్బారావు పంతులుగారును, నేనును కొంత కాలము పర 
న్పర సంభాషణము లేనివారమయి యుండినను, చెన్నపురిలో నర్వకళా 
శాల నభ్యుల సభ జరుగుచున్నప్పుడు పంతులుగారే నేను కూరుచున్న చోటికి 

వచ్చి పలుకరించి ఆదరపూర్వకముగా నా యోగ క్ష్షేమములను విచా 

రించిరి. అటుతరువాత మా మెతి [క్రమముగా పూర్వరీతికి వచ్చెను. రాజ 
మహం[దవరము వచ్చిన తరువాత కూడ వారు రెండు, మూడు పర్యాయ 
ములు మా తోటకు వచ్చి నన్ను చూచిరి. 

వారి హిందూ సమాజము యొక్క ఒక నభాడినమునందు నన్నాహ్వానము 

చేసి “యీ దినమున మన నభకొక పసి ద్ద పురుషలు వచ్చినారు,” అని 

నఖవారితో పలికి నన్ను విడుకొల్సిరి. ఈ హిందూ నళ ఎప్పుడు, ఏల 
వచ్చినదని అడుగవచ్చును. వంకులుగారికి నా మీద కోపము వచ్చిన 

కాలములో సంఘ నంస్కరణ సమాజమునకు _పతిపక్షముగా హిందూ 
నమాజమును స్థాపించి Indian progress అను నామమున ఒక ps 

_పారొంభించిరి. -ఈ హిందూ సల్లో ద్దేశోము దేశీయ పద్ధతులమీదనే నంస్కా 

రము మెల్లమెలగా జరపవలెననుట. జననీజనకు లంగీకరించినవారినే 
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వివాహములు చేయవలెనని కొందరి అభిపాయము : వితంతు వివాహము 

లసలే మాని వేయవలెనని కొందరి అభ్మిపాయము : బాల్య వివాహములు 
లేనియెడల బాల విధవలుండరు కనుక రజన్వలానంతర వివాహములు 

[పోత్సహించవలెనని కొందరి అభ్మిపాయము. ఈ సభ రాజమహేంద 

వరమునుండి చెన్నపట్టణమువరకును పాకి అనీబెసెంటు దొరసానిగారి 
అధ్యక్షత [కింద చేయబడిన మహాసభలో మహాఘోషము చేస్తి అక్కడ 
విశాంతి నొందెను. ఆ సభాకార్యదర్శి, వితంతు వివాహములతో పనియే లేక 
పోవును గావున రజస్వలా వివాహములను (పచారమునకు తెచ్చుట విద్యాధి 

కుల కెల్లరకును (పథమ కర్తవ్యమని [పసంగము చేయుచు, ఎనిమిదేండ్లు 
దాటని తన కొమారికకు [పొఢ వివాహము చేయగానే జనులకా సభవారి 
శుద్ధ మనస్కత యందే సందేహము కలిగను! 

విశాఖ పట్టణములోని మహారాజా గోడే గజపతి రాయనింగారు దక్షిణ 
హిందూ స్థాన [బహ్మసమాజమునకు సంవత్సరమునకు 50 రూపాయలు 
ఇచ్చుచుండెడివారు. అది యే హేతువుచేతనో నిలిపివేసిరి. సమాజము 
వారెన్ని విన్నపములు వంపుకొన్నను కార్యము లేకపోయెను. వెంకట 
రత్నము నాయుడుగారు మొదలయిన (వతినిధులను విశాఖవట్టణము 

పంపనను ఫలము కలుగలేదు. నేను (దహ్మసమాజమున కధ్యక్తుడ నయిన 

తరువాత నేను [వాసిన పిమ్మట మహారాడొగారు 500 రూవాయలు నా 
యొద్దకు పంపి, ఏపేట 500 రూపాయలు నా యొద్దకే పంపుచు, స్థిరమైన 
ఏర్పాటు చేయవలసినదని నేను కోరిన మీదట తమ మరణ శాననములో 
నీ దానము శాశ్వతముగ ఏర్పాటు చేసిరి. 

మహారాజా గజపతిరాయనింగారికి నాయందత్యంక గౌరవముండెను. 

నేనొకసారి నవరాాతములలో కుటుంబ సహితముగా విశాఖపట్టణము 

వెళ్లుట త టస్థిం చెను. నేనప్పుడు వారి బంగాళాలోనే యుండి వారి అతిథి 

సత్కారమును పొందవలసిన వాడనైతిని. విజయదశమినాడు నాకును, 
నా భార్యకును బహుమానము చేయుటకు మిక్కిలి విలువగల బట్టలు 
మొదలగునవి తెప్పించిరి. నాకవి వలదని ఎన్ని విధముల (పార్థించినను 
వారు నా మాట విననందున విజయదశమినాడు (పాతఃకాలమున వారి 
వద్ద సెలవుగైకొనకయే ఆవిరి బండి నెక్కి భార్యా సహితముగా రాజ 

మహేం[దవరమునకు వచ్చితిని. నేను తమ బహుమానము స్వీకరింవ నొల్టక 
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రాజమహేంద్రవరము పోయితినని విని విచారపడి, 200 రూపాయలిచ్చి 
మరునాటి ఆవిరి బండిలోనే ఇద్దరిని నాయొద్దకు పంపిరి. సాధనాంత రము 
లేక 200 రూపాయలు పుచ్చుకొని పురమందిరములో నున్న జూబిలీ 
రీడింగు రూము వారికిచ్చి తిని. 

రాజమహేం[దవర పాఠశాలలో పనిమానుకొని, వచ్చినంత ఉపకార 
వేతనము నొంది చెన్నపట్టణములోనే నిలిచిపోయి, జీవితాంతము వరకు 
నంఘ సంస్కార విషయములో పనిచేయ సంకల్పించుకొంటినిగాని దానికి 
వికల్పము నంభవించెను. అప్పటి విద్యావిచారణాధికారిమెన డంకనను 
దొరగారు నాయందధికారము గలవారయి, సర్వకళాశాలా సభా సమయ 

ములయందు తప్పక నావద్దకు వచ్చి నా క్షేమము విచారించుచుండిరిం 

ఇట్టు కలిసికొన్నప్పుడొకసారి ఆయన నీకిక్కడ పనిలో నుండుట కిష్ష 
మున్నదా అని అడిగెను. నేను మరల రాబజమహేం[దవరమునకు పోక 

ఇక్కడనే నిలచి పనిచేయదలచుకొన్నానని చెప్పితిని. ఒకనాడు ఉత్తర 
ములు తెచ్చు భటుడు విద్యావిచారణాధికారి కార్యస్థానమునుండి వచ్చిన 
ఆచ్చాదన పష్యతమును నా చేతిలో పెట్టెను. అందులో, రాజమహేం[డ 

వరమునుండి నన్ను రాజధానీ కళాశాలకు మార్చినట్లును, నౌ స్థానమున 

కొక్కొండ వేంకటరత్నము పంతులుగారిని రాజమహేంద్రవరమునకు వేసి 
నట్టును ఉండెను. డంకన్ దొరగారు నన్నేలాగుననైన చెన్నపట్టణము 
రప్పింపవలెనని, కొక్కొండ వేంకటరత్నము పంతులుగారికింగ్లీషమ రాదన్న 
మిషమీద నన్నక్కడకు వేసి, ఆయన నిక్కడకు (రాజమహేంద్రవరము 
నకు) వేసిరి. 

నేను పనిలో చేరులోపల రాజుధానీ కళాశాలాధికారియెన స్టూఆర్డు దొర 
గారు పనిలో ఎప్పుడు చేరెదవని అడిగెను. నా సెలవు దినములయిన 
తరువాత చేరెదనని చెప్పితిని. కొక్కొండ వెంకట రత్నముగారు తన్ని 
క్కడనే మదాసులో ఉంచవలసినదని విన్నపము పంపెననియు తాను 
దానిని విద్యా విచారణాధికారికి పంపదలచుకోలేదనియుు తక్షణమే పనిలో 
చేరవలసినదనియు చెప్పెను. తన స్థానభంశమునకు నేనే కారకుడనని 
భావించి కొక్కొండ వేంకట రత్నము పంతులుగారు తరువాత, “షీ 
యనుగహము వలన నాకు గోదావరీ స్నాన పుణ్య ఫలము లభించినది,” 
అని. రాజమహేం[దవరము నుండి ఉత్తరము |వాసిరి. 
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మా యిల్లు పాఠశాలకు మూడు మైళ్ల దూరములో నుండుట చేత మొట్ట 

మొదట చిన్న గు[రపు బండిని కొంటినీకాని, తరువాత దాని నమ్మివేసి 
"పెద్ద గుురమును, పెద్ద బండిని కొని యుంచితిని. -ఈ పెద్ద గు[రమును 

విక్రయించి వేయుటకయి శ్రేషగిరికావుగారు. బొబ్బిలికి పోవునప్పుడు నా 
యొద్ద విడిచిరి. తమ [పథమ భార్య మరణమునకీ గ్యురమే కారణమని 
శేషగిరిరావు పంతులుగారు తలచిరి. దాని సుడులు మంచివి కాకపోవుటచే 
దాని నెవ్వరును కొనకుండిరి. నే నెన్నిసారులు ఏలమునకు పంపినను సుళ్లు 
చూచి 50, 60 కంట ఎక్కువ పొడకుండిరి. నే నొకసారి స్వయముగా 
పోయి 100 రూయపాలకు పాడగా వయి పాట రాక కట్టుపడిపోయెను. 

సుళ్లు మంచివికాక పోవుటచేత దుష్బలిత మేమి కలుగునో చూడవలెనన్న 

అభిలాషచేతనే కొంతవరకు నేనీ గరమును కొంటిని. నేను చెన్న పట్టణము 

విడిచి రాజమహేం[దవరము వచ్చువరకును ఈ గురము నా వద్ద నుండి 
చక్కగా వని చేసినది. మిక్కిలి సాధువుగా నుండినది. 

హైంవవ దేశీయ మహా నభలో 1898 లో మదాసులో జరిగెను. ఆ 
సభతోపాటుగా హైందవ దేశీయ సాంఘిక మహాసభ కూడ జరిగెను. 
దానికి నన్ను అ(గాననాసీనుని చేసిరి. ఆ సభలో మహాదేవ గోవింద రనడె 
గారు “దక్షిణ హిందూదేశ విద్యాసాగరుడు” అని నాకు నూతన నామ 

కరణము చేసిరి. తరువాత 1902 జూన్ 14 న కాకినాడలో జరిగిన చెన్న 
రాజధాని దేశీమ సాంఘిక మహాసభకు నన్నగాననాధిపతిగా చేసిరి. 
నే నప్పుడు చేసిన ఉపన్యాసములోని భాగములను రివరెండు మర్హాదు 
దొరగారు తమ [గంథములో నుదహరించిరి. 

1902 లో గుంటూరు నందు ప్రథమ వితంకుద్వాహము జరిగినది. 
వివాహమును జరిపించి పోవలసినదని అక్కడి [పాడ్వివాకులైన విశ్వనాధ 
శాస్త్రిగారు నన్ను కోరిరి. నేను భార్యా సహితముగా వెళ్ళి విశ్వనాధ 
శాస్త్రిగారి గృహముననే దిగికిని. నే నక్కడికి పోగానే పెద్ద సంక్రోభ మా 

రంభ మయ్యెను. విశ్వనాధ శాస్త్రిగారి వంట [బాహ్మణుడు లేచిపోయెను. 
వివాహము తమ యింట జకుపవలదని ఆయన భార్య వట్టుబ ట్రైను. నా 

కాశాభంగము కలిగించుట యుక్తము కాదని ఆయన దృఢ చిత్తుడయి 

నిలిచెను. అక్టోబరు 11 న వితంకు వివాహము వారి ఇంటనే నడచినది. 
వరుడు బేతపూడి జోగీ [(వకాశరావుగారు, వధువు రాజమహేందవర 
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నివాసిని అయిన వేంకట రమణమ్మ. ఉన్నవ లక్ష్మీ నారాయణగారీ 

వివాహములో భోజనమునకు వచ్చి, ఈ పక్షమున చేరిరి. తరువాత 
గుంటూరులో జరిగిన ప్రీ పునర్వివాహము లన్నియు లక్ష్మీనారాయణగారి 

చేతనే చేయబడినవి. మరునాటి రాతి నా గౌరవార్థము గుంటూరు నాటక 
సమాజమువారు మద్విరచితమైన శాకుంతల నాటకమును (వదర్శించిరి. ఆ 

రాతి నాటకము చూచి, మరునాడు ఇంకొక వివాహము చేయించుబికు 
కుటుంబ సహితముగా రాజమహేం[దవరము పోయితిని. 

1902 అక్టోబరు 14 న రాజమహేందవరములో వితంతు వివాహము 
జరిగినది. వరుడు రాజమహేం[ద పురవాసియు, చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహ 

ముగారి పాఠశాలలో సహాయోపాధ్యాయుడైన తిరుమెళ్ల వేంకట సుబ్బారావు 
గారు, వధువు తిరువళ్లూరు నమీపములో అవిచ్చేరి వాసియైన తిరుమలా 
చార్యులు గారి ప్యుతిక వేంకట లక్ష్మమ్మ. ఈ ఆచార్యులుగారు మొట్టమొదట 

వరుడు శీవైష్షవుడే కావలెనని పట్టుపట్టి, తగినవాడు దొరకనందున, నా 
హితోవదేశమునకు లోనయి కన్యను వెష్ణవేతరునకిచ్చుట కొప్పుకొనెను. 
ఈ వివాహము చేసి నా భార్యతో నేను మరల చెన్నవట్టణమునక 
పోయితిని. 

రాజమహేందవరములో పురమందిరమును, చెన్న పట్టణములో సంఘ 

సంసార నమాజ మందిరమును కాక నేను చెన్నవురిలో నున్న 

కాలములో 1200 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి రాజమహేరదవరములో 
స్త్రీలకు పార్థనా మందిరమును కట్టించితిని. 1907 వేసవిలో నా భార్యతో 
కలిసి బెంగుళూరు పోయితిని. అప్పుడు అరుళ పేట ([బాహ్మసామాజీకులు 
నన్నును, నా భార్యను అహ్వానము చేసిరి. వగలు మగ్గములువెేసి నేత 

నేసిన యింటిలో మగ్గములెత్తిపెట్టి రాతి ఉపాననము జరిపిరి. వారు 
చదువుకొన్న వారును ధనవంతులును కాకపోయినను నిక్కమయిన 
భక్తివరులుగా మాకు కనబడిరి. నేనును నా భార్యయు వారికొక 
మందిరముకట్రించి యిచ్చిన బాగుండునని అలోచించితిమి. 1908 లో ఒక 
యిల్లు 500 రూపాయలకు అమ్మకమునకు వచ్చినదని వారు [వాయగా 

వెంటనే సొమ్ము వంపి, ఆ యిల్లుకొనునట్టు చేసితిని. 
చెన్నవట్టణములో మా యింట నుండిన వితంతువులను ఎగ్మూరులో 

నున్న స్త్రీ పాఠశాలకు పంవుచుంటిని. అక్కడకు పోవు వితంతువులు 
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కొందరు సాయంకాల మింటికి ఆలస్యముగా వచ్చుచుండిరి. ఏలయని అడిగిన 
వారు పలు సాకులు చెప్పిరి. -ఈలోవల ఒక చిన్నది జ్వరము వచ్చు 

చున్నదని ముక్కుచు మూలుగుచు నుండగా మందులిప్పించితిని. ఎన్నాళ్లు 

మందులిచ్చినను ఆమె స్వస్థ పడలేదు. నేనామెను lady doctor వద్దకు 
పంపి, వ్యాధి స్వభావము తెలుప గోరితిని. -ఈమె సుఖరోగములచే బాధ 
పడుచున్నదని ఆమె [వాసెను. నా మనస్సులో విషాదభేదములు కలిగి, 
బాల వితంతువుల నాపాఠళఠశాలకు పంపుట క్షేమకరము కాదని తలచితిని. 

నాకున్న రెండిండ్లలోను పాఠశాల నుంచుటకు తగిన తావులేదు. కీల్పాక 
ములో ఒక సరుకుడు తోట అమ్మకమునకురాగా రు. 900 లకు దానిని నా 
భార్య "పేరిట కొంటిని. చవుకు చెట్లను కొట్టించి పాఠశాలకు తగిన ఇల్టొకటి 

కట్టించితిని. తొందరపడి ఇల్లు కట్టించితినిగాని, వితంతువుల నక్కడ పవేశ 
పెట్టినప్పుడు, వారిని పయినుంచి విచారించు వారు కావలెను. సాంఘిక 

నమాజ నభ్యులలో ఎవ్వరి నడిగినను ఆ పని తమ చేత కాదనిరి. చెదలు 
వట్టియు, కుక్కలును, గాడిదలును నివాస మేర్పరచుకొనియు ఇల్లు పొడగు 
నట్టు కనబడెను. అందుచేత మా యింటనున్న వితంతువులలో 40 ఏండ్లు 

దాటిన ఇద్దరి నక్కడకు పంపి (పతిదినమును పోయి చూచుచుంటిని. 

సాయము చేయువారు లేక పోయినను, వితంతువుల నక్కడ ఒంటరిగా 

నుంచితినని తప్పులు పట్టువారు మాత్రముండిరి. ఈ హేతువు చేత నాకు 
చెన్నవట్టణ నివాస మెత్తివేయవలెనని బుద్ధిపుట్టినది. నా కక్కడ ధన 
సాహాయ్యమేమియు లేదు: మనుష్య సాహాయ్య మంతకుమునుపే లేదు. 
వచ్చిన రూపాయలను నమాజము (మింగివేసినది. కార్యములలో నాకు 
తోడుపడు బుచ్చయ్య పంతులుగారును స్వర్గస్థులైరి. వితంతు శరణాలయము 
లోనికి వచ్చెడు వారు తెలుగువారేకాన్సి చేరువనున్న అరవ దేశము 
నుండి ఒక్కరును కనబడలేదు. రాజమహేందవరము మరల చేరినచో 
ఎక్కువ పని జరగవచ్చునని తోచినది. 

రాజమహేందవరము వెళ్ళినన్తు వెళ్ళకపోయినను, వచ్చినంత 
ఉపకారవేతనము నొంది, పని చాలించుకొనుటకు నిశ్చయించుకొంటిని. 

నా కాలమంతయు పనిలోనే పోవుచుండెను. పాఠశాల 10 గంటలకు 
పోవుటకు ఇంటివద్ద 8 గంటలకే భోజన (పయత్నములో నుండవలసి 
వచ్చెను. ఇక సాయంకాలమైదు గంటలకు పైన గాని ఇల్లు చేరలేకుండుటచే 
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అటుపై నేమియు చేయలేకుంటిని. నాలుగు తరగతులకు పరీక్షా ([గంథ 
ములు కాక, భాషాంతరీకరణము కూడ నేనే నేర్పవలసియుండుట చేత 

వారు |వాసిన దానిని ఇంటికి తీసుకొనివచ్చి, దిద్దవలసి వచ్చెను. వ్యాధి 

పీడిక మైన నా శరీర దౌర్చల్యమునకీ పనులు తోడ్పడి నన్ను లోకమున 
కంతగా ఉపయోగ వడకుండ చేసెను. 

నేను కొలువు సాధ్యమయినంత శ్రీఘముగ వదులుకో దలచుకొన్నందున 

డాక్టరు వద్దకు పోయి, నేను కొలువునకు పనికిరానన్న నిర్ణయ స్మృతమును 

నంపొదించితిని, అధికారులు నన్నిక విడువకుండుట కవశకాశము లేక వని 

నుండి విముక్తుని చేసిరి. ఉపకార వేతనము పొందిన తరువాత దాదాపు 
సంవత్సర కాలము చెన్నపట్టణములోనే యుండి యిండ్లు మొదలయిన 
వానిని వచ్చిన వెలల కమ్మి, 1903 లో మరల స్వస్థలమయిన రాజి 
మహేందవరము చేరితిని. 
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నేను పాఠశాలలో నాలుగవ తరగతి చదువుకొనుచుండి నప్పటినుండియు 
తెలుగులో తెలివిగలవాడనని యొక వాడుకయుండెను. మా ఆంధోపా 
ధ్యాయులైన పులిపాక గురుమూర్తి శౌస్తులుగారికిని నాపై అట్టి అఖ్మిపాయమే 
యుండి, మా తరగతి తెలుగు పాఠములను నా చేతనే బాలురకు తరచుగా 
చెప్పించుచుండెడివారు. చదువులేని వారిలోనే వండితుడనయి, నా అల్ప 

పొండిత్యమును వెల్దడించుటకయి ఏదైన [వాయవలెనని తలచితిని, ఆ 
కాలమునందు పద్యములు చేసిన వారికేగాని వచనము |వాసినవారికి గౌర 
వము లేదు. ఛందస్సు నేర్చుకొని పెద్ద పెద్ద మాటలతో వద్యములల్ద నారం 
భించితిని. అప్పటి నా మూఢ భక్తి ననుసరించి నేను చేసినవి మార్కండేయ 
శతకము, గోపొల శతకమును. 

ఈ శతకములను చదివిన అప్పటి నా మ్మితులు నాకవనమును మెచ్చు 

కొనిరి. వారి శ్లాఘనల వలన కొంత యుత్సాహము గలవాడనయి మరింత 

కఠినమైన కావ్యమును రచించుట కున్ముఖుడనయి శుద్ధాంధ నిరోష్ట్య 
నిర్వచన నైషధమను పేర [గంథరచన కారంభించి ముగించితిని. సర్వ 
కళాశాల వారు దీనిని పట్టపరీక్షకు పఠనీయ |గంథముగా నిర్ణయించి 
యున్నారు. ఈ (గంథము నారంభించినప్పుడే రసికజన మనోరంజన 
మను పేర 5 ఆశ్వానముల శుగ్ధాం[ధ 1పబంధమును చేసితిని. దీని నిప్ప 
టికి పండితులు మొదలైనవారు మెచ్చుచున్నారు. ఐనను నే నిటువంటి 
శృంగార [పబంధముల కామోదింపను. ఇప్పుడు నే నిట్టి శృంగార కావ్య 
మును రచించి యుండను. 

ఈ పుస్తకమును శ్లాఘించినప్పే దీని తరువాత నేను చేయనారంభించిన 
శుద్ధాంధధోత్తర రామాయణమును సహితము షతికాధిపతులున్కు పండితు 
లును శ్ఞాఘించుచు వచ్చిరి. “పురుషార్థ [వదాయిని”” 1872 మే వృతిక 
అభ్మిపాయము : 

కథ .«. The beautiful verses composed with propriety and taste 
. . emanated from the poetical genius of Kandukuri Viresalingam 
= are worthy of praise from all who have any taste for poetry,” 
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కోరంగిలో నున్న కాలములో నేను “నంగహ వ్యాకరణము ను, 
పద్యరూపమున 'నీకిదీపికిను చేసి ముదింపించితిని. ఆవరకు పాఠశాల 

లలో బాలురకు సులభముగా తెలిపెడు తెలుగు వ్యాకరణము ఏదియు లేదు. 
ఉన్నవి పురాతన పద్ధతిన [వాయబడినవయి యున్నవి. 

అప్పుడు (బాడా దొరగారు ఉత్తర మండలముల పాఠశౌలా వరీక్షకులు. 

ఆయన కోవ న్వభావులయి తన [కింది యుద్యోగస్థుల మీదను, ఉపాధ్యా 

యుల మీదను కేకలు వేయుచుండెడివారు. నేను (పధానోపాధ్యాయుడ నైన 
కొంత కాలమునకు ఆయన ధవళేశ్వరము పాఠశాలను పరీక్షించుటకు 
వచ్చిరి. ద్వితీయోవాధ్యాయుడు క్షేతగణితము నేర్పుచున్న తరగతికి 
పోయి, ఒక పకిజ్ఞనిచ్చి, దానిని పలకల మీద వేసి చూపుడని విద్యార్థుల 

నడిగను. వారది చేయలేక పోయిరి. నల్దబల్హమిద దానిని వేసి చూపుమని 

దొరగారు నన్నడిగిరి. చూపవలసిన ఐ వాడు ది? ఏతీయోప్యాధాయుడని నేను 

చెప్పితిని. “కాదు, నీవే చూవవలసినది” అని నన్నాయన నియమించెను. 
నేను నిర్భయముగా నిరాకరించితిని. ఈ సంగతి నాయన తన న్మరణ 
పుస్తకములో [వాసికొనెను. అంతకుమును పే ఇంకొక వ్యతికమము జరిగి 

నది. పాఠశాలలో దొరగారొక్కరు కూరుచుండుటయు, ఉపాధ్యాయులు 
నిలుచుండుటయు ఆచారము. నేనా వకారము చేయక, కుర్చీ తెప్పించు 

కొని వేయించుకొని ఆయన నరననే కూరుచుంటిని. నా వర్తనమును బట్టి 

దొరగారికి నాయందు కొంత అనిష్టము కలిగినను, నా స్వతంత్ర స్వభావ 

మునకు సంతోషించి నా వ్యా “కరణమును పాఠశాలలలో పెట్టుట కుత్తరువు 

జీసెను. అందుచేత నా వ్యాకరణము మొదటి కూర్పు అల్పకాలములోనే 

అమ్ముడు పోయెను. 

శుద్దాం[ధ మహాభారతమను పేర భారతము నంతయు అచ్చ తెనుగున 

రచింపవలెనని యెంచి, సభా వర్వము నారంభించి, కొంత భాగము “ఆంధ 

భాషా సంజీవని”? లో వకటించితిని. కాని ఇంతలో నా బుద్ధిమారి ఇంకొక 

వంకకు మరలినది. తెలుగులో వచన కావ్యమని చెప్పదగినది చిన్నయ 

నూరిగారి నీతిచంద్రిక ఒకటి యున్నది. అదియు పూర్తికాక అర్ధమే సగమే 
అయియున్నది. పద్యకావ్యముల కంటె వచన కావ్యములను |వాయుట 

ఎక్కువ ఉవయోగకరమని నాకు తోచినది. “నీతి చందికి ఉత్తరార్ధ 
మును పూరించుట కుపక్రమించి, పూల్ణచేసి 1874 లో [|వచురించితిని. 
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చెన్నపురి క్రైస్తవ కళాశాలలో గణిత శాస్తోqపన్యానకుడు సమర్థి 
రంగయ్య శెట్టి బి. ఏ. గారు నేను కోరకయే నా పుస్తకమును తమ కళా 

శాలలో పాళ్యపుస్తకముగా పెట్టిరి. అవరకు నాకాయన తోడి పరిచయము 
లేదు. నాకు (పోత్సాహమును కలిగించినందుకు కృతజ్ఞతా పూర్వక 

వందనముల నర్పించుచు [వథమ లేఖను వాసితిని. 1875 ఫిబవరి 8న. 
చెన్నవట్టణమునుండి రంగయ్య శెట్టిగారు నా కిట్టు (వాసిరి: 

“ళం are under no obligation to me for 1 1000606066 the book 
not out of any favour, but on its real merits I feel very proud to 
have such a misterpiece in the Telugu literature ,. can you not 
undertake the writing of an original novel in Telugu?” 

ఈ పుస్తక రచనను చూసి సంతోషించి చెన్నవురిలోని పండితులు నన్ను 
ఆచ్చటికి రప్పించి ఆదరించి నా కొక వెడి ప్మాతమును బహుమానము. 

చేసి నత్కరించిరి. సర్వ కళాశాల వారీవుస్తకమును (పవేశ పరీక్షకు వళ 
నీయముగా నిర్ణయించిరి. అందుమూలమున నాకా నంవక్సరము వేయి 
రూపాయలు చేతిలో పడినవి. 

తెనుగులో నొక వచన [వ ఏంధమును (౧0761) [వాయుటకు మీరు పూను 

కొనలేరా యని రంగయ్య శెట్టిగారు వాసినప్పుడే ఆ వనికి వూనుకొనవలెనని 
నాకుద్దేశము కలిగినవి. మొదట నొక ఇంగ్లీషు (వబంధమును ెనిగించి, 
కుదురుపరచుకొని, తరువాత న్వకపోల కల్పితమైన వచన (వబంధమును 
[వాయవలెనని తలచి, ౮౦16301118 చేసిన Vicar of Wakefield ను తెనిగింప 

నారంభించి, రెండు మూడు [వకరణములు (వాసితిని. విదేశ కథయు, 

దాని భాషాంత రమును మనవారి కింపుగానుండవని తోచి, చేసిన భాగము 
నా మనన్సునకే తృప్తిగా నుండనందున దానిని మానివేసి, “రాజశేఖర 
చర్మితము” ను [వాయ నారంభించితిని. ఇంగ్లీషు కథకును, దీనికిని విశేష 
సంబంధము లేదు. మనలో గల మూఢ విశ్వానములను పోగొట్టవలెనన్న 
ముఖ్యోద్దేశముతో దీనిని (వాసితిని. దీనిని మొట్టమొదట 1878 లో 
“వివేకవర్థని”” లో భాగ భాగములుగా (56121) (వకటించిి తరువాత 
పుస్తకముగా (పకటించి అప్పటి విద్యా విచారణాధికారి అగు కర్నల్ మెక్టా 

నట్టు దొరగారి కంకితము చేసితిని. మెక్టానల్టు దొరగారు నాయందు మంచి: 
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అభ్మిపాయము గలవారయి, ,పెసిడెన్సీ కాలేజీలోని రెండవ వండిత వద 
మను నాకిచ్చెదమని |వాసిర్కి కాని నేనంగీకరింపలేదు. 

“రాజశేఖర చరితము” ప(తికాధిపతులచేతను, తడితరులజేతను బహు 
విధముల పొగడబడెను. ఈ పుస్తక విషయసుయి ఇంగ్లండునుండి 1881 
డిసెంబరు 28న నాకిట్టు (వాసిరి. 

“My dear sir, Miss Manning, Secretary of the National Indian 
Association, proposes publishing serially in the journal translation 
of good Indian fiction . . . I have suggested to Miss Manning that 
a translation of your Rajasekhar might perhaps be found suitable. 
I write therefore to ask whether you would like your novel to be 
published in the journal and whether you would send an English 
translation of it.” 

ఆ కాలమునండు నేను వితంతు వివాహ కార్యభారముతో మునిగి 
యుండి, రాజశేఖర చరిత్రమును ఇంగ్లీషు భాషాంతరము చేయించుటకును, 
ఇంగ్లండులోని పతికకు వంపుటకును (ప్రయత్నము చేయలేదు. అమెరికా 
క్రైస్తవ మతాచార్యులైన రివరెండు హచిన్సనుగారు నా అనుమతిమైని దీని 
నింగ్లీషుచేసి, చెన్నపురి క్రెస్తవ కళాశాలా వతికయందు 1886 నం. న 
భాగములుగా (పకటించి, 1887 నందు “శొంగ00లిం Wheel” అను 

_ పేరుతో వుస్తకరూవమున చిత్రపటములతో లండను నగరమునందు [పక 
టించిరి. దీనికి జనరల్ మెక్ట్షానళ్టు దొరగారు ఉపోద్ధాతము వాసిరి. 
1887 సెప్టెంబరు 80 న London Times పృతిక యీ పుస్తకమును గూర్చి 
ఇట్టు వాసెను. 

“ Fortunes Wheel” is an almost unique example of a Hindu 
novel... the picture of Hindu domestic life, religious ideas, modes 
of worships and superstitions and the condition of women are 80 
well drawn and illustrated that the book will have a charm for all 
readers, who concur in the author’s desire for an amelioration in 
the social status of the native race generally.” 

1878 సంవత్సరమున, చెన్న వట్టణములో (పకటింపబడుచుండిన 
హిందూ” పత్రికల అభిిపాయములలో కొంత భాగము: 

‘‘The author of Rajasekhara is at home with his theme and has 
the knack of adapting his surroundings to his subject .. we may 
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well say the Rajasekara marks an era in the annals of Telugu 16 
rature. 14 is the first Telugu novel and as an attempt in a new 
direction we must consider it a success . .. we picture to ourselves 
a period in the history of Telugu litrature when the country will 
look back with pride to the man who in the midst of an ignorant 
multitude and indifferent public, stood alone, laid the foundation 
stone of Modern literature and led the way in developing the 
latent powers of the language...” 

రాజశేఖర చరిత రచనానంతరము రెండు మానములలో భారత 

సంగహమును (వాసి ముగించి చెన్నపురికి పంపితిని. సర్వకళాశాలవారు 

దీనిని పథమ శాస్త్ర పరీక్షా [గంథముగా నిర్లయించిరి. 

“నీవ్రిచం[దికి లోని “విగహము' ను చేసిన తరువాత “నంధి” ని 
కూడ విగహ తంత్రము శేెలినే చేసి దానిని మెట్కావు దొరగారి కంకి 
తము చేసితిని. దీనిని కూడ నర్వకళాశాలవారు పలుమారు వఠనీయ 
(గంథముగా నిర్హయించుచు వచ్చిరి. 

భాష వలని [పయోజనమేమి ? జనులు తమ అభ్మిపాయములను ఒండొ 
రులకు తెలుపుకొనుట. భాషలోని [గంథముల వలన [పమయోజనమేమి +? 
తమ భావములను దూరమున నున్నవారికిని, రాబోవు తరముల వారికిని 
సులభముగా తెలుపుట. అట్టి సౌలభ్యము “*వ్మిగహము వంటి పుస్తకముల 
వలన కలుగదు. అందలి అర్ధమును తెలిసికొనుటకు నిఘంటువుల 

యొక్కయు, పండితుల యొక్కయు సాయముకావ లెను. (గంథములు సులభ 

ముగా నుండవలెను. ముందు (వాసెడు పుస్తకములను నుగుణముగా నుండు 

నట్టు వాయ నిశ్చయించుకొని నా అభ్మిపాయమును షతికా ముఖమున 

తెలిపితిని. పండితులు నాతో నేకీభవింపక, అట్టు చేసినచో భాషయొక్క 
గౌరవమే పోవుననియు, పేలవముగా నుండుటచేత రసికులకు రుచింపక 
చప్పిడి పాకమువలె నుండుననియు ఎకనక్కెములాడ జొచ్చిరి. 

నా దారినే నేను నడచువాడ నగుటచేత ఇతరుల మాటలు పొటిచేయక 
సులభ వచన, రచనా మార్గమున నంభాషణ రూపమున “బాహ్మ వివా 

హముూ [వాసి హాన్య సంజీవని మొదటి పత్రికలో కొంత భాగమును 
(పకటించితిని, ఆవరకు సంభాషణ రూపమున పుస్తకములు లేకపోవుట 
చేతనో విషయ నూతనత్వము చేతనో వురుషులును, స్త్రీలును, పండితులును 
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పాొమరులును బాలురును, వృధ్ధులును దాని నత్యాసక్తితో చదువ జొచ్చిరి. 
పుస్తకము వెలువడిన కొన్ని దినముల వరకును జనుల గుంపులు వీధి 
అరుగుల మీద కూర్చుండి, దానిని చదివి పక పక నవ్వుచుండిరి. మొదటి 
నంచిక తరువాత రెండవ సంచిక వెలువడు లోపల వచ్చిన చందాదారుల 
సేరులను వ్మతికానుబంధముగా ముదింపవలసిన వాడనయితిని. ఈ 
[గంథమును నేను కేవలము వినోదము కొరకు మాత మేకాక, అతి బాల్య 
వివాహము, వృద్ధ వివాహము, కన్యాశుల్కము మొదలయిన దురాచార 

ముల నుండి జనులను విముఖులను చేయు తలంపుతో కూడ |వాసితిని. 
హాస్య సంజీవనిలో “(బాహ్మ వివాహము ముగిసిన తరువాత 

“వ్యవహార ధర్మబోధిని అను పేర మరి యొక [గంథమును గామ 
భాషలో వాసి (వచురించితిని. (బాహ్మ వివాహము నందువలెనే ఇందలి 
పొత్రములనేకములు నిజమైనవి; విషయములనేకములు నిజముగా 
జరిగినవి. దీనిని కూడ జనులు విశేషముగా చదువుచు ప్లీడరు నాటకమని 
పిలుచుచు వచ్చిరి. “వ్యవహార ధర్మబోధిని మొట్టమొదట వినోదార్థముగా 
బాలికా పాఠశాలలో |పదర్శించబడినప్పుడు నూరుల కొలది జనులు 
వచ్చుటయే గాక, అందులో వర్ణింపబడిన న్యాయవాదులు సహితము 

కొందరు వచ్చిరి. ఒక న్యాయవాది యొక్క మేనల్లుడు ఆ న్యాయవాది 
వస్త్రములనే ధరించి వచ్చి కథ వినిపించుచుండగా, జనులా న్యాయవాది 
వంక చూచి పక వక నవ్వజొచ్చిరి. 

చెన్నపురిలో నున్న దివాన్ బహదూర్ వల్లూరి బగన్నాథరావు 
పంతులుగారు 1880 ఆగష్టు 8 న నా పేర ఇట్లు |వాసిరి. 

“1 see you are mercilessly exposing the faults of the young 
Rajahmandrians. Harsh expositions will sometimes do more harm 
than good. Thnk not that vernacular papers are left unnoticed by 

the authorities. You have overdrawn the picture altogether. The 

plot and design are no doubt good”. 

పుండు పుట్టినప్పుడు దానిని కోసి చికిత్స చేసి మాన్చింపక, పుండే 
లేనట్టు నటించుటలో లాభమెప్పుడును కలుగనేరదని నా అభ్మిపాయము. 
ఇటువంటి నా చికిత్సలు విశేష [వయోజినమును కలిగించిన వనియే నా 
నమ్మకము. 

1880 లో ధార్వాడ నాటక సమాజిమువారు మా పట్టణములో గొప్ప 
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పాక వేసి, దానిలో తమ నాటకముల నాడిపోయిన తరువాత, ఆ నాటక 

శాలలో ఆడింపవలెనన్న తలంపుతో, శ్రీ హర్షదేవ విరచితమైన 
“రత్నావళీ” నాటకమును షేక్సియరు మహాకవి “విరచితమైన నాటక 
మును అత్యంత శ్మీఘకాలములో తెనిగించి ఆ నాటకశాలలో జయ[పదముగా 
(పదర్శింపించితిని. 

1880 లో “వివేక దీపికి అను పేరుతో స్త్రీ పునర్వివాహమును గూర్చిన 
నాటకములో మూడంకములను (పకటించితినిగాన్తి వానిని తరువాత 

ముగింవలేదు. 

1875 నందు కాళిదాను “అభిజ్ఞాన శాకుంతలము తెనిగింప వలెనని 

ws కలకత్తా బొంబాయి మొదలగు బహు స ముదిత 

పుస్తకములను, ఒక పండితుని వద్దనుండి లిఖిత పుస్తకమును సంపొదించి 

చదువ నారంభింపగా శ్లోకములలో పాఠ ను. కాక్క 
కలకత్తా [వతిలో క్రొత్త శ్లోకములు కొన్ని సహితము కానబడెను. ఇంతలో 

శాకుంతల నాటకము తేలుగు లిపిలో చెన్నపురిలో ముదింపబడినందున 
నేనా (పతిని తెప్పించుకొని భాషాంతరీకరించి 1888 లో పుస్తక రూవమున 

(వకటించితిని. 

“కావ్యేషు నాటకం రమ్యం, నాటకేషు శకుంతలా” అని మన పూర్వులు 

చెప్పియున్నారు. అంతటి రమణీయమైన నాటక  రాజమును తెని 
గించుటకు నా వంటి అపొఢుడు సమర్థుడు కాజాలడు. అట్టయ్యును బుద్ధి 

చాపల్యమును మరలించుకో లేక దీని“ ఆంధీకరణమును నాచేత నైన 

"బ్రెట్లో నిర్వహింపగలిగినాడను, నా పుస్తకమును చదివినవారు నా 

భాషాంతరము మనోహరముగా నన్నుదనియే చెప్పుచువచ్చిరి. నా 

పుస్తకము పెక్కుతడవలు ముదింపబడవలసిన దయ్యెను. 

నేను తరువాత తెనిగించిన నంస్కృత నాటకము కాళిదాస “మాళవి 

కాగ్నిమ్మితము దీనిని 1885 న ముదించి (పకజించితిని. “(వబోధ 
చందోదయి” నాటకమును 1891 నందు ముదింపించితిని. ఇది అద్వైత 

మత సిద్ధాంతమును (పతిపాదించు వేదాంత నాటకము. ఈ పుస్తకమునకు 

పూర్వమే ఒక నాటక సమాజము వారి ““(పహ్లాది” నాటకమును వాసి 

ముదింపించితిని. ఈ నాటకము తరువాత చేయబడిన నాటకము “రాగ 

మంజరి” ఇది షెరిడన్ రచించిన *డ్యోయాన్నా*” అను నాటకము నను 
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సరించి చేయబడినది. 1885 నందే భారత విరాట పర్యములోని దక్షిణ 
గో[గహణ కథను నాటకముగా రచించి ముదింపించినాడను. హరిశ్చం[దో 
పాఖ్యాన నాటకమును మొదట “*వివేకవర్దని లో [పకటించిి 1889 లో 
పుస్తక రూపమున ముదింపించితిని. నా “సత్యహరిశ్చం దడి? నాటక మును 

సర్యకళాశాలవారు వఠనీయ |గంథముగా నిర్ణయించిరి. ఈ పుస్తక మీవరకు 
ఆరేడు తడవలు ముదింపబడినది. 

1889 నందు నేను తిర్యన్విద్వన్మహాసభ,? *“మహారణ్య వురాధి 
పత్యము అను రెండు పుస్తకములను చేసితిని. మొదటి నా మిటతులైన 
బసవరాజు గవ రాజుగారు మరణము నొందినప్పుడు వారి బంధువులు 

మొదలయినవారు పెట్టిన బాధలను చూచి, వారి దుశ్చర్యలను వెల్లడి 

చేయవలెనని చేసిన ఆక్షేపగర్భ సంభాషణము. ఇది భారతములోని 
గృ(థజంబుకోపాఖా[నము మూలాధారముగా కొని చేయబడినది. ఇది 
యును, *మూషకానుర విజయము” ను ఒకటిగా చేర్పబడి, జంతు 

పాత్రముల చిత వటములతో ముదింవబడ్నది. ఏలూరు లక్ష్మీనర 

సించాముగారు నాప్రె తెచ్చిన అభియోగములో కొందరు విద్వాంసులీ చిన్న 

[గ్రంథములోని ఆయా ప్మాతములు తమ్ము ఉద్దేశించినవని సాక్ష్యము 

చెప్పిరి, 

“మహారణ్య వురాధిపత్యము” అక్షేవగర్భ నాటకమే. వంచ తంత్రము 
లోని కథ దీనికి మూలాధారము. సంఘములో గల వివిధ దురాచారము 
లను మాన్చింపవలెనన్న ముఖ్యోధైైశముతో వినోడకరముగా [వాయబడి 
నది. ఇదితమ్ము ఉద్దేశించి (వాయబడినదని ఏలూరు లక్ష్మీనరసింవాము 

గారు నాపై అభియోగములు తెచ్చిరి. 

నా చేత రచించివబడిన నాటకములలో కడవటిది కల్యాణ 

కల్పవల్లి.”” ఇది షెరిడన్ రచించిన నాటకమునకు తెలుగు. దీనిని 

1894 లో ముదింపించి [వకటించితిని. 

నాకు స్త్రీ విద్య యందును, స్త్రీల యభివృద్ధియందును విశేషాభిమానము. 
త్రీలను ప్రస్తుత పరిస్థితిలోనే యుంచి తాము పైకి లేచుట పురుషుల కెన్నడు 
సాధ్యము కాదనియు, తాము బాగువడవలెనన్నచో వారిని కూడ మంచి 

స్థితిలోనికి తెచ్చి వారితో గలిసి ఉన్నతవదవికి లేవవలయుననియు నేను 
తలంచుచుండెడీవాడను. వారు చదువుటకు మంచి పుస్తకములు లేకుండుట 
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తలపోసి, 1888 లో “నతీహిత బోధిని అను మాన వథతికను (పచురించుట 
కారంభించితిని. ఆ సంవత్సరమే “సత్యవతీ చరితము” అను నల 

(పంబంధమును చేసితిని. దానిని చదివి ఆనందించిన వారనేకులు తమ స్త్రీ 

శిశువులకు సత్యవతి పేరు పెట్టిరి. -ఈ పుస్తకము అరవము లోనికిని, 

కన్నడము లోనికిని, ఇంగ్లీషులోనికిని భాషాంతరము చేయబడినది. 
1884 లో స్త్రీల నిమిత్తమయి “చందమతీ చరితము” చేసితిని. 

1887 లో స్త్రీల కొరకు “సత్య నంజీవని” అను నీతిబోధక మయిన పుస్తక 
మును చేసితిని. దీనిలోని కథను నేనేదో ఇంగ్లీషు వుస్తకమునుండి [గహించి 
తిని గాని నా కిప్పుడు స్మరణమునకు రాలేదు. ఈ పుస్తకమును చదివి 
నప్పుడొక బాలిక తాను ఆవరకు ఆడిన అబద్ధము స్మరణకురాగా, పుస్తక 

మును [కింద పెట్టి యేడువ దొడగను. 
1891 న, స్త్రీల విషయమున మనవారు చేసిన అన్యాయములు తేట 

పడునట్టుగా “సత్య రాజ పూర్వదేశ యాతలు”” _వథమ భాగమును 

రచించి [వకటించితిని. GUllivers 1147615 చదివినప్పుడు మూఢ విశ్వాన 

ములను పరోక్షముగా (పదర్శించుచు అట్టి పుస్తకమును చేయవలెనని బుద్ధి 

పుట్టినది. మనలో ఇంగ్లీషురాని వారనేకులు కల్పిత కథకును, సత్యచర్శిత 
కును భేదము కని= పెట్టలేకున్నారు. ఈ పుస్తకము (వకటింపబడినప్పుడు 

ee విలాసము తెలుపవలసినదని బహు స్థలముల నుండి లేఖలు 

(వాసిరి. ఈ పుస్తకము ఇంగ్లీషు లోనికిని, కన్నడము లోనికిని భాషాంత 
రము ప 

1897 లో స్త్రీల కొరకు విక్టోరియా మహారాజ్ఞిగారి చరిత్రమును 
పటములతో [పకటించితిని. అప్పటికి రాణీగారు నశీవులయి యుండుట చేత 

అంత్యదశ అందు చెప్పబడ లేదు. 

1893 లో “నీతి కథామంజిరి? చిత్ర పటములతో రెండు భాగములుగా 

అరదం ఈ పుస్తకము ఈసపు కథల ననుసరించి చేయబడినది. 

1889 లో స్త్రీల కత్యావశ్యకములైన శరీరారోగ్య Ll బోధించెడి 

“దేహారోగ్య ధర్మ బోధిని (పకటించితిని. 1889 న “సకీహిత బోధిని? 
ష్మతికలోని ముఖ్య వ్యాసముల నేర్చికూర్చి పుస్తక రూపమున (పకటించితిని. 

ఆవరకే “స్త్రీ నీతి దీపిక?” అను శతకమును బాలికలకై చేసితిని. అటు 
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తరువాత “నత్యాా |దౌపదీ నంవాదము, “మాతృపూజి”, ““పితృపూజి” 
అనువానిని స్త్రీల ఉపయోగార్థము ద్విపదములుగా చేసితిని. 

స్త్రీలు వినోదకరముగా చదువుకొని అనందించుటకు, షేక్సియరు 
నాటకముల ననుసరించి [2b వచన రూపములో రచించిన కథలలో 16 
సులభ శెలిని తెనిగించితిని. మునుపున్న పేరులను పెట్టి, సాధ్యమయినంత 
వరకు మనవారికింవుగా నుండునట్లు చేసితిని. 

జనులలో గల మూఢ విశ్వానములు పోవుటకు (పకృతి శాస్తం జాన 
మావశ్యకమని తలచి తెలుగులో అవిలేని లోవమును సాధ్యమైనంత 
వరకు బోగొట్టవలెనన్న యుద్దేశముతో నేను 1878 కి పూర్వమే పదార్థ 
వివేచక శాస్త్రమును [వశ్నోత్తర రూపమున తెనిగించి [వకటించుచుంటిని. 
ఆ కాలము నందుండిన The 500121 Reform Association నభ్యుడును, 
మన్మితుడును పదార్థ వివేచక శాస్త్రమును తెనిగింప వలెనని వలయు 
పరికరముల నెల్ల నమకూర్చుకొన్నట్టు తెలుపగా, ఆ నభవారు నా అనుమతి 
మీద ఆయనను నియమించి, నన్ను శరీర శాస్త్రృ్వమును చేయ నియ 
మించిరి,. ఈ నియామకమయిన తరువాత నా మితుడు 20 ఏండ్లు జీవించి 
నను తన పదార్థ వివేచక శాస్త్రమును చేయకయే స్వర్గస్థుడ య్యెను. 

1886 నంవత్సరాంతరమున ,_పచురింపబడిన నా శరీర శాస్త్రము 
యొక్క ఉపోద్దాతములోని కొంత భాగము: 

“తెనుగు భాషయందు (వకృతి శాస్త్రములు లేని లోవమును కొంత 
వరకు నివారించుటకయి ఈ శరీర శాస్త్రమును మొట్టమొదట నారంభించి 
ఒక విధముగా ముగింవగలిగినాడను. విద్యాశాఖవారున్తు మహాజనులును 
తగిన [పోత్సాహమును కలిగించిన యెడల, యితర శాస్త్ర శాఖలలో 
కూడ సులభ శైలిని (పతిమలతో [కమ్మకమముగా [గంథములు చేసి 
(వచురింవ నుద్దేశించి యున్నాను. జ్యోతిశ్శాస్త్రమును ఈవర శే ఆరంభించి 
యున్నాను...... ఇంగ్లీషు భాషలోని శరీర శాస్త్రములను పెక్కింటిని 
చదివితిని. నిదర్శన పూర్వకముగా పరీక్షించిన గాని కొన్ని అంశములు 
పూర్ణముగా తెలిసికొనుట అసాధ్యముగా కనబడినందున, నా మితుడైన 
వెద్యశాలా నహాయుడు మేక యొక్క హృదయము, శ్వాసాశయము 
మొదలయిన వాని భాగములు భేదించి చూవగా అంశములనేకములు 
(గహించితిని, ..... 33 
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కొంత ధన వ్యయము చేసి సంపూర్ణమయిన మనుష్య కంకాళమును 
నంపాదించితిని. మనుష్యుల హృదయ శ్యాసకోశాదులను పరీక్షించి 

చూచుట ఎక్కువ ఉవయోగకరమని భావించి, శవ పరీక్ష నిమిత్తమయి 
కొత్త శవము వచ్చినప్పుడు నాకు వర్తమానము చేసి కోసి చూపించునట్టు 
వైద్యశాలాధికారులతో ఏర్పాటు చేసితిని. వారొకసారి నన్ను పిలిపించి, 

నా ఎదుట శవమును కోయ నారంభింపగా నేను కన్నులు తిరిగి, వికారము 
వచ్చి మూర్ళపోయితిని. వారు నా మొగము మీద చల్లనీళ్లు కొట్టి, తెలివి 
వచ్చిన తరువాత ఇంటికి వంపివేసిరి. 

ఈ పుస్తకమునకు కావలసిన చిత రూవములను విశేష ధన వ్యయము 
చేసి 22 కలకత్తాలో క్యరమీద చెక్కించి చెప్పించితిని. మొదటి కూర్పు 4 
సంవత్సరములలో వ్యయకుయ్యెను. రెండవ కూర్చునందు 15 ను, 
మూడవ కూర్పునందు 16 ను కొత్త పటములు ఇంగ్రండులో చేయించి 

తెప్పించి చేర్చి కొన్ని కొత్త విషయములను, మార్పులను పుస్తకమునందు 
బొందుపరచితిని. లర వారన కూర్పు. 

1895 నందు జ్యోతిశ్శాస్త్ర నంగహమును పటములతో |వకటించితిని. 
మిక్కిలి పురాతనమగు గర్గసిద్ధాంతములో “మేచ్చాహియననా స్తే సషు 

సమ్యక్ళాస్త్ర మిదంస్థిత మ్ బుషివశ్తేపి పూజ్యంతే కింపునః దైవకద్ద్విజాఃి” 

అని (వాయబడియున్నది. ఇప్పటి వారివలే తామే సర్వజ్ఞాలమనియు, తమ 

పూర్వులు చెప్పినదే సత్యమనియు భావించుకొనక్క అప్పటివారు కృషి చేసి 
శాస్త్రజ్ఞానమును వృద్ధిపరచియు, తమకు తెలియనిదాని నితర దేశస్థుల 

వలన [గహించియు నభివృద్ది చెందుచు వచ్చినట్టు కనబడుచున్నది. తామే 
సర్వజ్ఞాలమన్న గర్వమును, ఇతరుల వలన నేర్చుకొన్నచో గౌరవ లోప 
మను దురభిమానమును గలవారెప్పుడును వృద్ధినాందక |కమముగా 

కీణదశకు వత్తురు. పైని చెప్పిన దురభిమానము మనదేశము నందు |పబలి, 

సర్వమును మన శాస్తములలోనే యున్నదనియు మన మితరులవలన 

నేర్చుకో వలసిన దేదియు లేదనియు దురభిపాయము బలపడ నారంభించినది 
తుద శాన్త్రజ్టానము [క్రమముగా క్షీిణదశకు వచ్చుచు, ఇప్పటి హీన 

-ఈ (గంథమును రచించుటకయి నే నింగ్రీషు భాషలోనున్న జ్యోతిష 

1గంథములను చదువుటయే కాక, సంస్కృత భాషలోనున్న నూర్య 
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సిద్ధాంతము, సిద్ధాంత gs పంచసి ద్ధాంతిక మొదలయిన [గంథము. 

లను సహితము చదివితిని. తెలిః నవారి 'సాయమువలన రాతులు [గహ 
ములు, నక్ష్మతములు పదళయిన వానిని చూచి వాని రూవములను స్థాన 
ములను ([గహించితిని. చెన్న పురికి పోయి యుడీనప్పుడచ్చటి నక్ష[తశాలాధి 
కారుల సాహాయ్యమున శన్మిగహాదులను శన్మిగహము యొక్క యుంగరము 
లను (rings of Saturn) దూరదర్శక యంత్రముతో చూచితిని. [గహ 
నక్ష[త, ధూమకేతు, నూర్య చందోవరాగాదులను చూ పెడు పఓములను 

50 కంటె ఎక్కువగా ఇంగ్లండు నుండీ చేయించి తెప్పించి పుస్తకములో 
యుక్త స్థలముల యందు వేయించితిని. 

(పకృతి శౌన్త్రృ్యములలో నేను రచించిన మూడవది జంతుస్వభావ 
చరితము. దీని పథమ భాగము 1896 లో దాదాపు 60 జంతు పటము 
లతో _పకటింపబడినది. పుస్తకము చదువువారికి మనోహరముగా నుండుట 
కయి అక్కడక్కడ వానిని గూర్చిన కథలను, మనుష్యులకు వానిని గూర్చి 

గల అభ్మిపాయములను కూడ చేర్చియున్నాను. 
సంగహ వ్యాకరణము, కావ్య నంగ హము, అలంకార సంగహమ్మ 

అంధ తర్క సంగహము అనెడు నేను రచించిన [గంథములు శాన్తం 
సంబంధములైనవే గాని పకృతి శాస్త్రముతో నంబంధించినవి కావు. 

నెను చేసిన [గంథములలో కెల్ల “ఆంధ కవుల చర్మితముూ (వధాన 
మైనదని చెప్పవచ్చును. దీని ప్రథమ భాగమును 1887 లో (వకటించితిని. 
ఈ (పథమ భాగము పూర్ణ కవులను గూర్చినది. 1450 వరకు గల 

కవులు పూర్వ కవులనియు, 1450 తరువాత 1650 వరకు గల కవులు 

మధ్య కవులనియు, 1650 తరువాత వారు ఆధునిక కవులనియు నంకేత 

మేర్పరచుకొంటిని. రెండవ భాగము మధ్య కవులను గూర్చినది. మూడవ 
భాగము ఆధునిక కవులను గూర్చినది. మూడు భాగము లందును చెప్ప 

బడిన కవుల నంఖ్య 200 కంటె హెచ్చుగానన్నది. 

మన దేశములో చరితములు [వాసెడి ఆచారమంతగా లేదు. అందు 
చేత కవుల చరిత [వాయుట ఎంతో కష్టసాధ్యమయ్మెను. [గ్రంథకర్త 

లనేకులు తమ [(గంథములను రాజుల కం!తము చేసి యుండుట చేత 

రాజుల కాలమును బట్టి కవుల కాలము క నుగొనవలసివచ్చెను. రాజుల 

కాలములను కనుగొనుటకైన మనలో చరితములు లేవు. వారు భూదా 
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'నాదులు చేసినప్పుడును, గుట్టు గోపురములు కట్టించినప్పుడును శాసనములు 
[వాయించి దానాదులు చేసిన కాలమును వాయించుచు వచ్చుట చేత 
రాజుల కాల నిరయమును, వారు కృతుల నందుటచేత కృతికర్తల కాల 
నిర్ణయమును చేయవలసి వచ్చెను. కృతి కర్తలలో అధిక నంఖ్యాకులు 
తమ [గంథములను దేవతల కంకితము చేయుచు వచ్చిరి. వారి కాలము 
కనుగొనుటకయి వారు పూర్వ కవులనుగా పేర్కొని స్తుతించిన వారి నామ 

ములు తక్క వేరాధారములు కనబడలేదు. కవుల కాల నిర్ణయమును 
చేయుటలో లక్షణ [గంథములు కొంతవరకు సాయవడినవ్, లక్షణ 
[గ్రంథములు చేసినవారు కొందరు తాము చెప్పిన లక్ష్యములుగా పూర్వ 
కావ్యములనుండి పద్యములనుదాహరించుచు వచ్చిరి. ఇట్రన్నియో కష్టము 

లున్నను నేనెంతో శ్రమపడి కాలనిర్ణయము కొంతవరకు చేయగలిగి 
నాడను. 

ఈ విషయమై దొరతనమువారిచే [వకటింవబడిన దక్షిణ హిందూదేశ 
శానన పుస్తకములను మాతమేగాక, చెన్నపురి యందును ఇతర రాజధాను 

లందును, మైనూరు నందును (వకటింపబడుచు వచ్చిన తామ, శిలాశాన 

నాదులు గల పత్రికలను పుస్తకములను, చరితలను తెప్పించి చదివితిని. 

చెన్నపురి చిత వన్తువదర్శనశాలలో నున్న తా[మ శాసనములను చదివి 
తిని. ముదితములు కాని తాళ వత పుస్తకములను విస్తారముగా సంపా 

దించితిని. తండొవూరిలోని నరస్వతీ భాండాగారములో తెలుగు వుస్తకము 

లున్నవని విని, అక్కడకు పోయి, పుస్తకములు చదివి నాకు కావలసిన 
భాగములను |వాసికొని వచ్చితిని. మూడు సంవత్సరములు వరుసగా 
వేసవి సెలవులలో చెన్నపట్టణము పోయి అక్కడి (పాచ్యలిఖిత పుస్తక 

భాండాగారము (Oriental Manuscripts Library) లో పతిదినమును 
10 నుంచి సాయంకాలము 5 గంటలవరకును తాళపత లిఖిత పుస్తకము 

లను చదివి, కావలసిన భాగములను |వాసికొనుచుంటిని. 

ఒకనాడు (టాము (129) బండిలో నెక్కిపోయి సముదతీరమున దిగి, 
అక్కడ నుండి కోటకు నడిచిపోయి కావలసిన పుస్తకమును పుస్తకభాండా 
గారమునుండి పైకి తీయించి |వాసుకోబోగ్యా నా చొక్కా జేబులో (వాత 

పుస్తకము (1016 book) కనబడలేదు. (బాము బండిలో దానిని విడిచి 
వచ్చితినని, వెంటనే మరల సముదతీరమునకు (06800) పోయి మరి 
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యొక (టాము బండి నెక్కివెళ్లి మొదట ఎక్కివచ్చిన బండివానిని కనుగొని 
అడుగగా, ఏదో వాత పుస్తకము బల్లమీదనుండగ' [కింద పారవైచితినని 
అతడు చెప్పెను. అతని బండిలో మరల నెక్కి, అతడు పుస్తకమును పార 
వేసితినన్న స్ట సలమునకు వచ్చి దిగి ఆ నమీపమున వెదకి, చుట్టు పట్టుల 

వారిని విచారించి, పుస్తకమిచ్చినచో సొమ్మిచ్చెదనని ఆశ పెట్టితినిగా ని, 
పుస్తకము జౌడ కానరాలేదు. పుస్తకము తెచ్చి ఇచ్చిన వారికి 25 
రూపాయలు పారితోషిక మిచ్చెదనని |వకటించినను కార్యము లేక 
పోయెను. నేను నెల దినములు పడిన కష్టమంతయు నిషృలమయ్యెను, 
అందుచేత నేను కోటకు పోయి చదివిన వున్తకములనే మరల చదివి, 
[వాసిన దానినే మరల |వాసికోవలసి వచ్చెను. ఈ (వకారముగా నేను 

విశేష (శ్రమపడి కవుల చరితము [వాసి ముగించితిని. వునస్పం 
శోధనము చేసి దాని నిప్పుడు వృద్ధిచేసి బాగువరచ వచ్చునుగాని, వృద్దు 
డనయి దుర్చలుడనయి యుండుటచేత శక్తియు, ఓపికయు నాకు లేకున్న వి. 

1650 కి -ఈవలి వారు పూర్వ వర్ణనలనే తలలో కూర్చి వ యోగించుచు, 
వెనుకటి (పబంధముల ననుసరించి (పబంధముల నల్లజొచ్చిరి. అర్థ 

స్వారన్యమునంతగా పొటింపక్క నిఘంటువులను వెదకి పదముళేర్చి కూర్చి, 
బంధాదములను చేసి అవయవములు విరిచి తమ భాషా వధూటిని విరూపిని, 

శవపాయను చేసిరి. ఈ అభిపాయమును తేటవరచుటకయి నేనాకాలము 

నందు “సరస్వతీ నారద విలావము అను నొక చిన్న వద్య పుస్తకమును 

చేసితిని. ఇది నారదుడు తన తల్లియైన సరన్వతిని ఆనవాలు పట్టలేక 

కారణమడుగగా, ఆమె తన దురవస్థ చెప్పుకొని విలపించునట్టున్న, 

ఉత్తర |వత్యుత్తర రూవమైన సంవాద (గంథము. 

ఇంగ్లీషు భాషలోని ప్రహననముల ననుసరించి వది [ప్రహననములను 
తెలుగు వారికనుకూలముగ నుండులాగున మార్చి చేసితిని. (మరి నాలుగు) 
నా న్వకపోల కల్పితములైన [వహననములు. 

జన్మాంతరము అతి బాల్య వివాహములు, విగహారాధనము, ఈశ్వ 

రోపాసనము (పార్థన్క, వర్గము, స్తీ) పునిర్వివాహ చర్మితము, శంకరా 

చార్యులు బసవరాజు గవ్యరాజుగారి జీవిత చరితము మొదలయినవి 

(about 30) నేను (వాసికొని వచ్చి సభలలో చదివిన ఉవన్యానములు. 
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వల వాగూపముగా నభలలో నేనిచ్చుచు వచ్చిన ఉపన్యాసములు వీని 
కంటె నాలుగురెట్టయినను కలవు. 

ఆరంభ దశలో నా మ్మితులు, నేను చక్కగా [వాయగలను గాని 
మాటాడ లేనని భావించుచుండిరి. నేను గంటల కొలది తడవుకొనకుండ 
ఉపన్యానము చేయగలిగినను, నా వ్యాగూపములైన ఉనన్యాసములు నా 
లిఖితోపన్యానములంత శక్తి మంతములుగా నుండకపోవుట సత్యమే. నాది 
పెద్ద గొంతుక కాదు. చెప్పునప్పుడు నాకు అభినయము లేదు. మూడవది, 
వినువారివంక చూడక నా ధోరణిని నేనే చెప్పుకొని పోవుట. ఇవి మంచి 
వక్షకుండవలసిన లక్షణములు కావు. అయినను నేను చెప్పెడిది యుక్తి 

యుక్తముగాను, హృదయాంతరాళము నుండి వచ్చినదిగాను వినువారికి 
తోచుచుండెను. 

1894-95 లో నేను న్వదేశ నంస్థాన చర్మితాదులను పుస్తక రూవమున 
చిత పటములతో _పకటించితిని. 1894 ఎండకాలపు సెలవులలో తెలుగున 
జీసస్ చర్మితమును [వాయనారంభించి ఆరు [పకరణములు చేసి 1918 
ఏపిల్ లో మిగిలియున్న రెండు [పపకరణములు (వాసి విదో విధముగా 
ముగించితిని. 

ఉత్తమ స్త్రీ చరితములు మొదటి భాగము క్రొత్తగా (పకటించితిని. 
ఇందు (గేస్ డార్టింగ్ , ఆర్హియన్స్ కన్య (022 04/0) ఎలిజెబెత్ పై 
లేజీజెస్ (గే, మెరీకార్పెంటర్ అను ఇంగ్లీషు కాంతల చరిత్రములును 
“ఉత్తమ మాతి అను ఉపన్యానము ఉన్నవి. 
రాజారామమోహన రాయల చరితమును బహు సంవత్సరముల [కిందట 

నారంభించి కొంతవరకు (వాసి విడిచి పెట్టితిని. -ఈశ్వరానుగహము 
వలన దానిని గూడ ముగించి వకటింవ గలుగుదునేమో |! 

1892 లో, ఇంగ్లీషులో Goldsmith రచించిన Traveller పద్య కావ్య 

మును *వధిక విలాసము అను నామముతో పద్య రూవమున తెని 
గించితిని. 

నేను వాసిన పుస్తకము లింకను కొన్ని కలవు. కర్నల్ మక్టానల్డు 
దొరగారు విద్యా విచారణాధికారిగా నున్న కాలములో దొరతనమువారి 
రెండవ పాఠ్య వున్తకమును (వాసితిని. దానికి దొరతనమువారు 250 
రూపాయలను నాకిచ్చిరి. మార్చుడన్ దొరగారి కోరికమీద మాక్కిల్లన్ 
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కం పెనీవారికి నాల్లవ, అయిదవ ఆరవ వాచక పుస్తకములను (వాసి 

ఇచ్చితిని. ఈ మూడు పుస్తకములకును నాకు వేయి రూపాయల నిచ్చిరి. ఈ 
వాచక పుస్తకములలో ఒకదానిని వారు ముదింపించుచుండిన ప్పుడు ముదా 
శాల వారి అజా(గత్తవలన కొంత భాగము తిరిగి వాసి యియ్యవలసినదని 
అడిగిరి. చిత్తు ,వాయుట నాకభ్యానము లేదనియు, సొమ్మిచ్చినయెడల 
మరల [వాసెదననియు బదులు చెప్పవలసిన వాడనయితిని. వారా (పకార 
ముగా మరల సొమ్మిచ్చి పోయిన భాగమును నాచేత క్రొత్తగా వాయించు 
కొనిరి. -ఈశ్వరుడు నాకు వేగముగ (వాసెడు శక్తిని వసాదించి 
యున్నాడు. పద్యమునుగాని, వచనమునుగాని నే నొక్కసారియే [వాయు 
చుందును. (వాసిన దానిని మరల దిద్ది వాయుట నా కలవాటు లేదు. 
అందుచేత నా [వాత అంత మెరుగుగా నుండదనుకొనెదను. నేను [వాసిన 
పుస్తక మొకసారి పోయిన అది ఎప్పటికిని పోవలసిన దే. 

తెలుగు భాషను వృద్ధిచేయవ లెనన్న అభిలాష మొదటి నుండియు నాకు 

విశేషముగా నుండెను. నేను నా కాలమంతయు భాషాభివృద్ధి నిమిత్తమే 
ఉపయోగించి పాటుపడిన పక్షమున కొంతవరకు నా అభిలాష నెరవేరి 
యుండునేమో! నేనొక్కపనితో తృప్తి నొందక ఎన్ని పనులు పైని వేసికొని 
నిర్వహింప జూచుచుండెడివాడనో మీకు విశదమయియుండును. ఇన్ని 

పనులు ఒక్కసారిగా పైన వేసికొనుటచే నేనేపనిని తృప్తికరముగా నిర్వ 
హించుటకు సమర్థుడను కాకపోతిని. ఇట్టయ్యును నేను కొంచెములో 
కొంచెము నా అభిలాష సిద్ధిని బడసితిననుకొందును. నే నారంభించిన 
కాలములో తెలుగులో ఏ విధమైన వ పుస్తకములు వచన రూపమున లేవనియే 
చెప్పవచ్చును. అన్నియు నూతన సృష్టి చేయవలెను. తెలుగులో మొదటి 
వచన [ప్రబంధము నేనే చేసితిని. మొదటి నాటకమును నేనే తెనిగించితిని. 
మొదటి (పకృతి శాస్త్రమును నేనే రచించితిని. మొదటి [ప్రహననమును 
నేనే పాసితిని, మొదటి చరిత్రమును నేనే విరచించితిని. స్త్రీలకై మొదటి 
వచన పుస్తకమును నేనే కావించితిని. అయినను [పథమ [వయత్నము 
లెప్పుడును [పథమ [వయత్నములళే. అవి దోష బహుళములయి యుండుట _ 
స్వాభావికము. మనము వృద్ధి పొందగలుగుట చేసిన తప్పులను బట్టియే 
కాబట్టి మొదట చేయబడిన నా పుస్తకములను తరువాతి వారి గురుతర 
పుస్తక రచనకు కొంత తోడుపడవచ్చును. 
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నే నిట్టు కొత్త పుస్తకములను రచించుటయేకాక, [పాత పుస్తకములను 
[వకటించుటకు కూడా [శమ పడితిని, “శబ్ద రత్నాకర కర్తయైన బహు 
బినపల్లి సీతారామాచార్యులవారు తమ నిఘంటువు యొక్క అవతారికలో 
కొన్నిపూర్వ పుస్తకముల పేరులు చెప్పి, వాని పేరులు వినబడుటయే గాని 
పుస్తకము లెక్కడను కానరావని [వాసి యున్నారు. వారట్టు |వాసిన 
వుస్తకములలో పదింటికం"టె హెచ్చుగా నేను సంపాదించి నంళోధించి, 
ముదింపించి [(పకటించితిని. అపురూపములైన పుస్తకములను [వకటించు 
టలో గల కష్టము పనిచేసిన వారికేగాని ఇతరులకు దురవగాహముగా 
నుండును. 

అముదితములయి యున్న వానిని సంస్కరించి నేను ము[దింపించిన 
పుస్తకములు 20 కంటె ఎక్కువగా నున్నవి. 
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ఈ కాలమును నేను వ్విశాంతివశ అని పిలుచుచున్నను నాకు నిజమైన 
విశాంతి ఎన్నడును కలుగలేదు. ఎప్పుడును నేనేదో పని చేయుచుండ 
వలసినవాడనేగాని, భోగము ననుభవించుచు సుఖముగా కూరుచుండుట 
నా స్వభావము కాదు. తన అపార కరుణచేక పరమేశ్వరుడు నన్నెల 
ప్పుడు కష్టజీవినిగా నుంచునప్లే తోచుచున్నది. 

గోగులపాటి [శ్రీరాములుగారు [పథమ వితంతు వివాహము చేసి 
కొన్నప్పుడు తనకు [పథమ భార్య వలన కలిగిన 4 మాసముల పురుష 
శిశువును పెంచుటకయి మా వద్ద విడిచెను. నాయందలి గౌరవము చేత 
గశ్రీరాములుగారా శిశువునకు నా పేరే పెట్టిరి. అతనికి మేమే విద్యాబుద్ధులు 
చెప్పించుటచేత అతడు పట్ట పరీక్షయందు కృతారుడయ్యెను. “అపుతస్య 
గతిర్నాస్తి అన్న నమ్మకము నాకు మొదటినుండియు లేదు. నేను కొడుకును 
'పెంచుకోవలెనని ఎప్పుడును తలచలేదు. నాకు గల న్వల్పమైన సొత్తును 
ధర్మకార్యములకు వినియోగింపవలెనని నేను నిశ్చయించుకొంటిని. వీరేశ 
లింగమునకు (106 00)) తన మేన కోడలనిచ్చి వివాహము చేసి, అతనిని 
తనమొద్ద నుంచుకోవలెనని నా భార్య యుద్దేశము. కొంత కాలము జరిపి 
నా భార్య తమ్ముడు తన కూకురునిచ్చుట కీష్టవడక మరియొకరి కిచ్చి 
వివాహము చేసెను. వివాహ విషయమును వధూవరుల యిష్టమునకు విడువ 
వలసినదేగాని తదితరులందులో సంబంధము కలిగించుకొనరాదని నా 
అభ్మిపాయము. అతడు (ఏరేశలింగము “The 00)) వితంతువును వివాహ 
మాడ నిశ్చయించుకొన్నట్లు నాతో చెప్పెను. వితంతు వివాహము చేసికొన్న 
యెడల చెన్నపట్టణములో నున్న యిండ్లలో నొకదానిని అతని కిమ్మని 
నా భార్య కోరగా నేనందుకు సమ్మతించితిని. వివాహము జరుగున ప్లే 
కనబడెను. అతడొక పర్యాయము రాజమహేంవరము వెళ్లి తన మితులతో 
ఆలోచించుకొని వితంతు వివాహము తన కిష్టముళేదని చెప్పెను. తరువాత, 
మైనూరులోని చెరుకుమిల్లి వేంకటరత్నముగారు తమ కొమారితను వీరేశ 
లింగమునకిచ్చి వివాహము చేయ తనకిషమున్నదని చెప్పితిని. ఆయన 
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దాని కంగీకరించి వరుని తన వెంటగానిపోయెను. వీరేశలింగము 
బెంగూళూరిలో [పాయశ్చిత్తము చేయించుకొని వివాహమాడెను, వివాహా 
నంతరమతడు మరల మా యొద్దకు రాక వేరుగా నుండెను. 

ఏడెనిమిది పతర ౨౬) చెన్నపట్టణములో నుండి 1905 ఆరంభ 
మున వచ్చుటచేత రాజమహేంద్రవరము కొంతవరకు నాకు [కొతదిగా 
కనబడెను. మునువటివలె నాకు విద్యార్థుల సాహాయము లేదు. ఉన్నవారు 

నా బోధనమును వినని వారగుటచేత వారిలో సంఘ నంస్కారోత్పాహము 
లేదు. పురములోని "పెద్ద మనుష్యులలో కూడ సంస్కారో తాహము తగ్గి 

పోయినది. న్యాయవాదులు మొదలైనవారు అనేకులు క్రొత్త వారు. అయినను 
దేశిరాజు బాపయ్యగారు మొదలయిన కార్యశూరులు నాకు [కొత్త మిత్రు 
లయిరి. 

రాజమహేందవరము రాగానే నేను మొట్టమొదట చేసిన పని “శ్రీ 
విక్టోరియా బాలికా పాఠశాలి అను పేరుతో ఒక బాలికా పాఠశాలను 

స్థాపించుట: రెండవ పని “న షస?! అను పేరుతో మార్చి నెల మొదట 

శేదీనుండి ఇంగ్లీషు తెలుగు భాషలలో ఒక వార పత్రికను (పక టింపబూనుట. 
బాలికా పాఠశౌల 1905 జనవరి 16న మా న్వగృహమునందే యుంచబడీనది. 

నేను కాపురమున్న కొంచెము భాగము తప్ప ఇల్లంతయు పాఠశాల నిమిత్తమే 
విడిచి పెట్టబడినది. ఈ పాఠశాల వితంతు శరణాలయ సంబంధముననే 
స్థాపింపబడినది. 

నేను చెన్నపురిలో సాపించిన శరణాలయము, నేను కాలు కదపగానే 

అంతరించినది - నాతోనే బైలుదేరి రాజమహేం|దవరము వచ్చినదని చెప్ప 
వచ్చును. స్త్రీలను పంపదగిన పాఠశాల ఇక్కడ నేదియు లేదు. కులాంగ 

నలకున్సు బాలికలకును కూడ ఉపయోగపడెశు విద్యాశాల ఏర్పడుట 
ఉచితమని దీనిని స్థాపించితిని. ఈ పాఠశాలలో చదువుకొనుటకు 
బాలికలను మ్మాతమేకాక కొందరు గృహస్థుల తమ భార్యలను నహితము 
పంపిరి. వృద్ధుడైన ఒక ఉపాధ్యాయుని తోడను నలుగురు బాలికలతోడను 
పాఠశాల నారంభించికిమి. 'వక్షము దినములకు బాలికల నంఖ్య 49 

అయినది. సంవత్సరాంతమున $0 అయినది. పయి సంవత్సరము దాదాపుగా 

150 వరకు పెరిగినది. పథమ సంవక్సరాంతమున ముగ్గురు ఉపాధ్యా 
యులున్కు ముగ్గురు ఉపాధ్యాయినులును పాఠశాలలో పనిచేయుచుండిరి. 



విశాంతి దఠ - 1900 మొదలు 1910 వరకు 149 

మొదటి సంవత్సరములో నేను నా చేతినుండి రూ. 1708-9-9లు 
వ్యయము చేసితిని. 

నేను చెన్నపట్టణమునుండ్ వచ్చినది మొదలుకొని [బహ్మసమాజములో 
అనుష్టాన పరుడను కావలెనని తలచియుంటిని. నే చిరకాలము |క్రిందటనే 
అనుష్టానిక బాహ్ముడనయి యుందునుగాని, వితంతు వివాహ కార్యము 
నకు “భంగము కలుగునని అట్టు చేయ సాహసింవక కష్టముల కోర్చు 
కొంటిని. కష్టముల కోర్చుకొనుట ఏమని కొందరు నందేహ వడవచ్చును. 

మొదటి వివాహము చేయగానే శంకరాచార్యుల వారు నన్ను జాతినుండి 
బహిష్కరించిరి. నా పక్షమున చేరిన వారందరూ ఒక్కొక్కరే (పాయళ్సి 

త్రము చేయించుకొని నన్ను విడుచుచురాగా నేనొక్కడనే మిగిలితిని. ఈ 
విషమ దశలో నేను హిందువుడనుగా నుండినను నాతో భోజన (పతి 
భోజనాదులు చేయుచు హిందువులెవ్వరును నాకు నహాయులుగా నుండరు. 
వర్ణ భేదమును విడువని వాడనగుటచేత నేను మతాంతరులతో గాని, 
(బొహ్మణేతరులతోగాని భోజనము చేయుటకయినను వలనుపడదు. ఇటు 
వంటి స్థితిలో ఒంటిగాడనైన నాకు కష్టములుగాక ఏముండును? నేను 
యజ్ఞోపవీతమును విసర్జించి వర్ల భేదమును విడిచి అనుష్టానిక _బాహ్మ 
డనయిన పక్షమున ఘాదాదులతో మాత్రమే కాక క్రైస్తవ మహమ్మ 

దీయాదులతో గూడ భోజన (పతి భోజనాదులు చేయగల వాడనగుదును, 

క్రమముగా వివాహములాడిన వారి సంఖ్య అధికమగుచు వచ్చి, భోజన 
(పతి భోజనాదులు (1814= dining) జరవదగిన నంఘమేర్చడినది. పునర్వి 

వాహములు చేసికొన్న వారి సంఖ్య ఎక్కువగుటచేత ఎవ్వరి ఇంటనైనను 
వివాహములు చేయుచుండ వచ్చును. వివాహము లొక్కొక్కరి యింట 

చేయుచు, వారి నలవాటు వరుపవలెనన్న యుద్దేశముతో కౌతా (శ్రీరామ 

శ్యాస్తిగారి వివాహమును కూనూరి వురుషోత్తముగారి ఇంట జరిపించితిని. 

ఇంకొక వివాహమును తణుకు వేంకటాచలవతిరావు గారి యింట జరి 
పించితిని. 

నేను వితంతు శరణాలయము నిమిత్తము పాఠశాల నిమిత్తమును మా 
యింటి నంటియున్న మా పెదతండిగారి భాగమును కొని మా యింటితో 

కలపవలెనని [పయత్నించుచుంటిని. ఇంతలో మంగుళూరు నుండి రామ 
చందరావుగారునుు భార్యయు 1905 మే నెలలో నన్ను చూడవచ్చిరి. 
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ఒకనాటి విహారములో ఒక తోటలో నుండి నడచుచుండినప్పుడు ఈ 
తోట వితంతు శరణాలయము కట్టుటకనుకూలముగా నుండునని ఆయన 
నాతో (పస్తావించెను ఈ తోట నా మిత్రులైన చల్లపల్లి రంగయ్య 
పంతులుగారిది. రంగయ్య పంతులుగారి ఇంటికి పోయి వితంతు శరణా 
లయ నిర్మాణార్థము తోట నాకిండని అడిగితిని. తోట నెవరో మూడు 
వేల రూపాయల కడిగినట్టును, నక్కార్యముకొరకు నేనడుగుచున్నాను, 
గనుక నాకు 2500 రూపాయల కిచ్చెదమనియు వారు చెప్పిరి. ఆర్బత్తు 
కంపెనీలో నావి 2,000 రూపాయలుండెను. ఈ తోట కొనుటకయి యీ 
2,000 రూపాయలను తెప్పించితిని. ఇందులో నా కీశ్వరుని నహాయము 
స్పష్టముగా కనబడుచున్నది. ఈ సొమ్ము నేను తెప్పించుకొన్న శీఘ 
కాలములోనే ఆర్బత్తునట్టు కంపెనీ దివాలా తీసెను. చెన్నపట్టణములో 
నున్న ఇండ్లనిప్పటికింకను విక్రయింప లేదు. ఆ యిండ్లను వికయించి, 
వచ్చిన ధనముతో క్రొత్తగా కొన్న తోటలో వితంతు శరణాలయము 
కట్టింపవలెనని యుద్దేశించుకొంటిని ! 

“సత్యవాదిని? అను ఇంగ్లీషు తెలుగు వార పత్రికకు చందాల మూలమున 
వచ్చినది పోగా దానికయ్యెడు మిగిలిన ఖర్చులన్నిటిని నేనే భరించవలసిన 
వాడనయితిని. [పథమ భార్య వలన సంతానములేదన్న హేతువు చేతనో, 
మరి ఏ హేతువు చేతనో [పథమ భార్య జీవించి యుండగానే పోలవరము 
బిమీందారుగారు రెండవ వివాహము చేసికొనిరి. హిందూ ధర్మ శాస్తాంను 
సారము ఇట్టి వివాహము దూష్యము కాకపోయినను, విద్యాధికులైన 
ఇప్పటి వివేకుల దృష్టియందు దూష్యము కాకపోదు. ఈ వివాహ విషయ 
మయి 1901 మార్చి 29 “సత్యవాదిని సంచికలో ఇట్టు (వాసితిని : 

“పోలవరము జమీందారుగారీనడుమ తమ వివేకమును విడిచి, విద్యు 
క్రముగా వివాహ మాడిన భార్య విలపించుచుండగా విడనాడి, పదేండ్ల 
పడుచును మరల వివాహ మాడిరని వినుట కెంతయు చింత నొందు 
చున్నారము. ఈయన ఆరంభ దశయందు సంఘ నంస్కారమునందాద 
రము గలవాడయి వితంతు శరణాలయమునకు వేయి రూపాయల 
నిచ్చుటను చూచి యీయన వలన నీ దేశమునకెంతో మేలు కలుగునని 
తలంచియుంటిమి. కాని ఈయన చదువుకొన్న చదువును వయసుతో 
వర్ణిల్ల వలసిన వివేకమును ఇట్లు పదట కలిసి, దేశమున కనర్భము కలుగు 
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నని మేమెన్నడును భావించి యుండలేదు. ఈమధ్య నీయన ఆర్యమతోద్దార 
కులుగా మారి, “ఆర్యమత బోధిని” కి పధాన పోషకులైరని వినియుంటీమి. 
“ఆర్యమత బోధిని ఈ వివాహము నెట్టు వర్ణించి శ్ఞాఘించునో చూడ 
వలసియున్నది. ... ఎంత చదివిన వాడైనను సవిలేని వాడైనచో మనుష్య 
నామమున కే అనర్హుడగును. తప్పు చేయుట వింత కాదు. చేసిన తప్పు 

తెలిసికొని మించిన 1 దానికి అనుతాపపడిి ముందు తన |పవర్తనమును బాగు 

చేసికొనుట బుద్ధిమంతుని లక్షణము. కాబట్టి, ఉత్తమురాలైన తమ (ప్రథమ 
భార్యను మరల కొనివచ్చి, యింట నుంచుకొని ఆదరించి కోరి తెచ్చు 

కొన్న ఈ కొత్త భార్య ఎదిగి కావరమునకు వచ్చినప్పుడు ఈ అగ 

మహిషికి కలిగించిన సౌఖ్యమునే కలిగింపక, ఆ యబలను అర్థాంగి యను 
టకు తగినట్టుగా 'ఆదరింతురని మా జమీందారుగారికి హితభోధ చేయు 
చున్నారము. వథమ భార్య ఇట్లు పరితాప వడుచుండగా, నోరెరు గని 

తన కూతురును మరల నిచ్చి వివాహము చేయుటకీ కొత మామగారికి 
మనసెట్టు వచ్చినదో! లోకములో ఎటువంటి వారును ధనమున కానపడి 
తమ కన్న కూతురులనైన బలియిత్తురు కదా! 

ఈ “ఆర్యమత బోధినీ? వ,త్రికాధిపతులు ముఖ్యముగా నన్నును 

సామాన్యముగా సంఘ నంన్కర్తలను నర్వదా దూషించుటకయి అవత 
రించిన మహాపురుషులు. నేను (వాసిన వయి వాక్యములు పోలవరము 

జమీందారుగారికిని, ఆర్యమత బోధినీ ప్యతికాధిపతిగారికిని మనస్థాపమును 
కలిగించినవి. ఆర్యమత బోధినీ పథత్రికా విలేఖకులు మహాకుపితులయి 
నన్ను దూషించుచు తమ పతికలో (పకటించిరి. వారు (వాసినదాని 
కెల్ల నేను నమాధానములిచ్చితినిగాని, దీనితో నంబంధించినది మాత్రము 

కొంత ఉదాహరించుచున్నాను. 

““ఈ నడుమనే వితంతు శరణాలయమునకు వేయి రూపాయలనిచ్చిన 
మహోపకారిని కృతఘ్నుడనయి నేనేమో తిట్టితినట! ఒకరి మేలుకోరి 
చెప్పిన హిత వాక్యములు తిట్టట ! హిత బోధ చేయుట కృతఘ్నతయట ! 

ఒకరి పోషకత్వములోనుండి, వారు తప్పుదారి (తొక్కినప్పుడు చెనికి 

చేదుగా నుండు హితమును చెప్పు ధైర్యములేక ఇచ్చకములాడుట 

కృతఘ్నత !.. -ఈ అపూర్వ విలేఖకుడు తన స్వభావమును నాకారోపించి 

తన బుద్ధిలక్షణమును వెల్లడి చేసికొనుచున్నాడు. వేయి రూపాయలు కాదు 
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కదా మరి పదివేల రూపాయలయినను ఇచ్చకములాడుటకును, దుర్నీతిని 
పోషించుటకును ఇచ్చిన యెడల నేను తృణ[పాయముగా నిరాకరించెదను. 
నే నధిక ధనవంతుడను కాకపోయిననుు నాకు జమీందారీ లేకపోయినను, 

నా భోగానుభవములకు తగ్గించి మిగిల్చి ఈ ధర్మ కార్యమునకయి 
ఇంతకు పది రెట్టు నేనిచ్చియుండుట లోక మెరుగును. జమీందారు గారిచ్చిన 
వేయి రూపాయ లైనను వితంతు శరణాలయమున కిచ్చిరిగాని నా ఉప 
యోగమునకయి కాదులి 

నేను తోటను కొన్న తరువాత అందు కాపురముండిన గాని తోట 

బాగుపడదని భావించి, ఆవరకు పొడు పడియుండిన యింటిని బాగు 

చేయించి అక్కడకు కాపురము వెళ్లుదమని నా భార్యతో చెప్పితిని. 
మహారణ్యమువంటి ఆ తోటలో కాపురముండుట అపాయకర మనియు, 
దొంగల భయమనియు, శీతాకాలములో చలి ఎక్కువ అనియు నా భార్య 
నాకు హితము చెప్పెను. మనలను రక్షించు వాడీశ్వరుడుండగా సర్పాదు 
లకు భయపడవలసిన పని లేదనియు, దొంగల భయము లేకుండ కుక్కల 
నుంచు కొందమనియు, శీతాకాలములో మరల మన యింటికే వత్తమనియు 
చెప్పి, ఒడబరచి, తోటలోనికి కాపురమునకు వెలితిని. అక్కడ నిర్మల 
వాయువువలనను నా దగ్గు కొంత తగ్గినది. నా భార్యకు దేహారోగ్యము 
హెచ్చినది. 

ఇక నుయ్యి (తవ్వింపవలసిన పని యొకటి యున్నది. నాయొద్ద 

నప్పుడు నూరు రూపాయలు మాత్రమే యుండెను. వేయి రూపాయలకు గాని 
నుయ్యి అగునట్టు కనబడలేదు. -ఈశ్వరుని మీద భారమువేసి ఆ నూయి 
త్రవ్వింప నారంభించితిని. మిస్ మ్యానింగుగారు తమ మరణ శాసనములో 
50 పొనులు నాకివ్వవలసినదని (వాసినట్టు లండనులోని ఆమె మరణ 
శాసన నిర్వాహకులు ఇంతలో నాకు |వాసిరి. చెన్నపట్టణమునుండి బెన్నీ 
కంపెనీవారు రు. 659-10 లు నాకు పంపిరి. ఆ సొమ్ముతో నూతి పని 
పూర్తి అయినది. ఈ సాయము కేవలము భగవ్యక్పేరణమువలన వచ్చినదే 
కాని వేరుకాదు! 

మొట్టమొదట మక్టానళ్టు దొరగారు నా “రాజశేఖర చర్మితి ను గూర్చి 
అమెతో మాటొడియుండును. తరువాత ఆమె చెన్నపట్టణము వచ్చినప్పుడు 
మా యింటికి వచ్చి, నా భార్యను కౌగలించుకొని మా యింటనున్న 
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శరణాలయములోని వితంతువులను చూచి నంతోషించెను. ఆమె, రామమో 

హనరాయ లింగ్లండునకు వెళ్లిన కాలములో మిస్ కార్పెంటరు మొదలయిన 
వారితో కలిసి వ్యాధి సమయము నందాయనకు ఉపచారములు చేసిన 
వారిలో నొకతె. మరణమునకు ముందు వైద్యుడు రామమోహనరాయల 
తల కత్తిరించినప్పుడు ఆ వెంటుకలను సం|గహించి దాచిపెట్టుకొన్న 

వాటిని నాకీమె పేమతో బహుమానము చేసెను. ఆ బహుమానమును 
అమూల్యమైనదానినిగా (గహించిి ఇప్పటికిని నాయొద్ద పదిలముగా పెట్టు 

కొని యున్నవాడను. 

1905 లో సాధారణ (బహ్మ సమాజ మత టపచారకులైన బాబూ 
హేమచంద సర్మారుగారు రాజమహేం్యదవరమునకు వచ్చిరి. అప్పుడు 
నే నాయనతో మా తండిగారి (శాద్ద్ధ కర్మను (బహ్మసామాజిక విధుల 
ననునరించి చేయనుద్దేశించుకొన్నట్టును, అప్పటినుండి అనుష్టానవరుడను 

కాదలచుకొన్నట్టును చెప్పితిని. తరువాత రెండు మానములకు బావయ్య 

గారు తాము యజ్ఞోవవీతాదులను వినర్జించి, అనుష్టాన (బాహ్మ మతావ 
లంబుడయి, పితృ ) శాద్ధమును [బాహ్మ పడ్డ తిని జరుపవలెనున్నదని నన్ను 

ఆలోచన అడిగెను. నేనాయనను [ప్రోత్సాహ పరచి, భోజనమునకు వచ్చెద 
ననియు, శ్మీఘకాలములోనే అనుషానపరుడయ్యెదననియు చెప్పి, కలకత్తా 
నగరమునకు నా మితులయిన పండిత శివనాథ శాస్త్రిగారి పేర (వాసి, 

(శౌద్ధ కర్మను నేనే నడపి, యితరులతో గలసి భోజనము చేసితిని, ఈ 

విషయమున కాయన మార్గదర్శికులయినందుకు మిక్కిలి సంతోషించితిని. 
అత్యల్పకాలముల్ గోనైే వరలోకమునకు (ప్రయాణము కట్టుకొనియున్న నా 

అనుభ్టాన పరత్వముకన్న, ల్మేబాయపువాడును, నిరుపమాన పద్య కర్త 

నుడును, సంస్కార దీక్షాపరుడును అయిన బాపయ్యగారి అనుమాన 
పరత్వమువలన పరిశుద్ధాస్తిక మత వ్యావనకును, సంఘ సంస్కారాభివృద్ధి 

కిని విశేష పయోజనము కలుగునని నేను నమ్మియుంటిని. 

1906 ఫిబవరి 15 న మా తండిగారి ఆబ్టికమును నేను బాప క్మాణధర్మ 

పద్ధతిని పెట్టి, నాడు మొదలుకొని వర్గ్ణభే దమును త్యజించి, సార్వజన 
సభ్మాతమును వహించి, అనుష్టాన [బాహ్ముడనగుచున్నానని ఘోషించి, 

అహ్వానము చేసిన క్రైస్తవులులోనుగాగల నర్వదొతుల వారితోను గలిసి 

నహవంక్తి భోజనము చేసితిని. అప్పుడు వితంతు శరణాలయము వేరుగ 
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లేక పోవుటచేత, మా యింటనే యుండిన ఇద్దరు ముగ్గురు వితంతువులు, 
నేనెవరితో భోజనముచేసినను నరే జందెము తీసివేయకుండిన యెడల మా 
యింటనే యుందుమని చెప్పిరి. వారి నిమిత్తమయి 15 దినముల వరకును 
నేను జన్నిదమునుంచుకొనెదననియు, వారీలోవల ఇష్టమున్నచో మరియొక 
చోటికి పోవచ్చుననియు, పోకుండెడు వారికి వేరొకచోట స్థానమే ర్పాటు 
చేసెదవనియు చెప్పితిని. [బాహ్మణ వితంతువులిద్దరును మా యిల్లు విడిచి 
పోయిరి. ఒక్క శూద వితంతువు మా[తమస్రేయుండెను. 18 దినము 
లుంచిన తరువాత యజ్ఞోపవీత మును తీసివేసి అందరితోను చెప్పితిని. 

నేను కొన్న తోటకు అంటియున్న మరియొక తోటనుకూడ రు. 600 
లకు చల్లపల్లి రామయ్యగారివద్ద కొంటిని. ఈ తోట రధ్యకు సమీపమున 
నున్నందున వితంతు శరణాలయము మొదలైన వానిని దీనిలోనే కట్టింప 
నుద్దేశించితిని. ములుకుట్ట అచ్యుత రామయ్యగారు నన్ను చూచుటకు వచ్చిరి. 
ఆయనకు నేను కొన్న తోటలు చూపి, [కొత్త తోటలో అనాధ శరణాలయ 

మును వితంతు శరణాలయమును కట్టనుద్దేశించినట్టు చెప్పితిని. నేను 
కోరకయే ఆయన తామా గృహములను కట్టించి ఇచ్చెదమని వాగ్ధానము 

చేసిరి. అచ్యుత రామయ్యగారు రాజమహేందవర కళాశాలలో నా శిష్యులు. 
నాయందు విశేష గౌరవము కలవారు. చెన్నవట్టణములో నున్న కాలములో 
నే నొకసారి రాజమహేం|దవరమునకు వచ్చినప్పుడు నన్ను తమ యింటికి 
విందుకు పిలిచి, మా యింటినుండి తమ యింటికి వాద్యములతో కొనిపోవు 

టకు వీర్పాటుచేయగా, అట్టు చేసెడు పక్షమున నేను రానని చెప్పితిని. 
ఆయన అంగీకరించి నన్ను గురపుబండిలో తమ యింటికి కొనిపోయిరి. 

కతిపయ మిత నహితముగా విందుచేసిన తరువాత అభినందన వాక్యము 
అతో నా కంఠమునందు పుష్పహోరదువేసి తమతో గూడ నా ఛాయా 
చితము తీయించి, ఇంటిముందు ఆకాశోబాణములు మొదలయినవి కాల్సిం 
చిరి. నన్ను మరల మా యింజీకి కొనివోవునప్పుడు తమ యింటి నమీవమున 
నేమియు చేయక, నా బండి అంగళ్ల వీధికి వచ్చునప్పటికి బండి ముందు 
వాద్యములు నడచున ప్తేర్చాటు చేసి, (తోవపొడుగునను ఆకాశబాణము 
అను విడిపించి, మహతాబులను, చిచ్చుబుడ్ల ను కాల్పించిరి. 

ఇట్టు చేసిన యీ మిత్రుని వాగ్ధానమును కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా అంగీక 
రించి వందనములు సమర్పించితిని. వారు శ్మీఘకాలములోనే పని 
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ఆరంభించి, (కొత్త తోటలో ఇప్పుడున్న వితంతు శరణాలయ భవనమును 
కట్టించి ఇచ్చిరి. అందు వితంతువుల వానమునకు పది గదులును, నాలుగు 

వర్ణములవారికి నాలుగు వంట ఇండ్లును, శరణాలయ కార్యములు 

చూచువారు కావురముండుటకు మూడు పెద్ద గదులు గల ఇల్లును ఉన్నవి. 

ఇవి కట్టించుటకు 5,000 రూపాయలయి యుండునని నేననుకొంటిని. 

నూతిని కట్టించుటకు, స్నానముల గదిని, మరుగుదొడ్డిన్తి ఆవరణపు 

తోటను కట్రించుటకు నేను మరి వేయి రూపాయలాభవనముపై వ్యయ 
పరచితిని. 

నేననుష్టాన (బాహ్ముడనయిన నాలుగు మాసములకు నన్ను తిట్టుట 

కయి మా పట్టణములో “హిందూదేశాభివర్భని” అను పక్ష పతిక బయలు 

వెడలినది. (పముఖుల |పోత్సాహముండిన గాని వథతికాధిపతి అట్టి వ్యతికను 
[వకటింప జాలియుండడు. అత డేడెనిమిది రూపాయలు నంపాదించుకొను 
వీధి బడిపంతులు. రాజమహేం|దవరమునకు [కొతగా వచ్చినవాడు. అతడు 

నన్నెరుగడు, నేనాతని నెరుగను. ఈ పక్షపత్రిక మొదటి నంచికయందు, 
అనగా 1906 జూలై 1 న, వితంతు శరణొాలయములోని వితంతువులు వ్యభి 
చారిణులనియు, అందులోనే వ్యభిచార ములు జరుగుచుండుననియు లోకులను 

కొనునట్టు ఉద్దేశించి వాయబడినది. 
ఈ దుర్వార్తలను చదివిన మీదట నేను న్యాయవాది చేత వ।త్రికాధివతికి 

క్షమార్పణము చేయవలసినదనియు, చేయని యెడల దండవిధి ననుసరించి 

అభియోగము తేబడుననియు నివేదన పత్రికకు పంపితిని. అది పట్టుకొని 
అతడు న్యాపతి సుబ్బారావు పంతులుగారి వద్ద కాలోచనకు పోగా ఆయన 
శ్యామారావును పతికాధివతిని చివాట్లు పెట్టి, క్షమార్పణము చేయవలసిన 
దని బుద్ధి చెప్పి వంపివేసిరి. అయినను అతనిచేత నాటకమాడించుచున్న 

మహానుభావులు ఆ హితవచనములను అతడు అనునరింవకుండ చేసిరి. 

నేనాతనిపైని నంయుక్త దండ విధాయకుని యొద్ద అభియోగము 
తెచ్చితిని, నా (పతిపక్షులారంభ దశలో నా (వతివాదికి 100 రూపాయ 
లిచ్చిరనియు న్యాయవాది నేర్పరచిరనియు వినియుంటిని. వారు తరు 
వాత తమ పేరెక్కడ బైలువడునోయని భయముచేత శ్యామారావును 
ఒక్కులో తగిలించి తాము తప్పించుకొని తొలిగిరి. నంయుక్త దండ 
విధాయకుడు శ్యామారావుగారికి వేయి రూపాయలు కాబోలు ధన దండన. 
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మును, 18 మాసములు కారాగృహ వాసమును విధించిరి. నిర్దోషిని 

ముందుకు (తోసి నిజమైన దోషులు తప్పించుకొనిపోయిరి. అతడా తీర్పు 

మీద మండల న్యాయాధిపతి యొద్ద ఉపర్యభియోగము (appeal) తేగా 
ధనదండమును 800 రూపాయలకు తగ్గించి, కారాగృహ వానము ఆవర 

కున్నదే చాలునని తీర్పు చెప్పిరి. 
1906 డిసెంబరు 15 న, నా వని కామోదించు మితులను నమావేశ 

పరిచి నేను పూనిన కార్యములను నెరవేర్చుటకయి హితకారిణీ నమా 

జము అనుపేర ఒక సంఘమును స్థాపించితిని. దానిలో అప్పడు చేరిన 

వారు 86 గురు. ఈ సంఘము తరువాత లేభ్యారూఢము (రిజిస్టరు) చేయ 
బడినది. -ఈ సంఘము యొక్క ముఖ్యోద్దేశము వితంతు శరణాలయ 
ములు, అగతిక శిశు సంరక్షణ ల పాఠశాలలు, శిల్పశాలలు మొదలగు 

నవి స్థాపించి, వానిని జరుపుట. సభ్యులలో 9 మంది కార్యనిర్వాహక 
సంఘముగా ఏర్పరువబడిరి. 1907 నందు సమాజ నిబంధనలు [పకటింప 

బడగానే నాస్తికులు కార్యనిర్వాహక సంఘములో నుండగూడదన్న. 
నిబంధన యున్నందున టంగుటూరి శ్రీ రాములుగారును, మరియొకరును 

సభ్యత్యము మానుకొనిరి. ఈ సమాజ కార్యము లవిచ్చిన్నముగా జరుగుట 
కయి అల్పమయినను, నాకున్న సొత్తంతయు (worth about 43,500 

rupees) సమాజమునకిచ్చితిని. -ఈ సొత్తునకు నిక్షేవ వుత్రము (Deed of 
Trust) (వాసి, 1908 మే 2 న లేభఖ్యారూఢము చేయించితిని. ఈ సొత్తు 
నా జీవితకాలములో సమాజ పక్షమున నా అధీనములో నుండవలెనని 
మాత్రము నిక్షేప పష్మ్యతములో |వాసితిని. నా జీవితకాలములో పుస్తక 
వ్మికయము వలన వచ్చెడిది తప్ప సొంతమునకయి నేనేమియు నుంచుకో 
లేదు. చెన్నవట్టణములో నున్న ఇండ్లను సహితము అమ్మివేసి రొక్కముగా 
శి 500 ఇచ్చితిని. 

ఇట్టుండగా ఆకస్మికముగా బంగాళా రాజ్యాంగ సముదమునుండి 

దేశీయ స్వపరిపాలన తరంగ మొకటి వచ్చి యీ దేశము మీద వడి, 
సమస్త ఇతర వ్యవసాయములను ముంచివేసినది. వంగదేశపు వక్తలలో 
ఒకేరయిన విపిన చం[దపాలుగారు రాజమహేందవరమునకు వచ్చి, దేశీయ 
న్వవరిపాలన విషయమున కొన్ని ఉపన్యానములు చేసి యువజనులు, 

విద్యార్థుల మనస్సులలో ఒకవిధమైన డఉఊదేకమున్సు దేశాభిమానమును 
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కలిగించిపోయెను. యువజనులు తాత్కాలిక వీరావేశము చేత తలలు 
విరియబోనుకొన్సి “వందేమాతరంి అని కేకలు వేయుచు విచ్చలవిడిగా 
తిరుగ జొచ్చిరి. పాఠశాలలలోని బాలురు సహితము ఈ అల్టకల్లోలములో 
వడి పాఠములనుపేక్షించి, ఉపాధ్యాయులను తిరస్కరించి అనేకులు 
పాఠశాలల నుండి తరిమివేయబడిరి. 

రాజ్యాంగ విషయములలో నాకును మా తోటలో నున్న వారికిని 
తరచుగా వివాదములు జరుగుచు వచ్చెను. నాతో వారేకీభవించుట 
సాధారణముగా నంభవింవలేదు. కారుమూరి కామరాజుగారు, నే నింగ్లీషు 
వారి ప్రభుత్వము వలన హిందూదేశమునకు లాభములనేకములు కలుగు 
చున్నవని వాదించిన తప్పిదమునకయి నాతో మాటాడుటయే మాని 
వేసెను. మా సామాజికులలో మా తోటలలో నున్న వారి అభ్మిపాయమే 
ఇట్టుండగ్యా తక్కిన యువజనుల అభ్మిపాయము గూర్చి చెప్పవలసిన వనియే 
లేదు. వారు నన్ను డేశాభిమాన రహికునిగాను, తమతోడి సాంగత్య 
మునకు అనర్లుడనుగాను భావించి సంఘ బహిష్కృతునితోవలె నాతో 
కలసిమెలసి యుండుట వినర్జించుచు వచ్చిరి. 

రాజ్యాంగ విషయములలో నాకాదరము లేనట్టు భావింవవలదు. నేను 
14 ఏండ్లు “వివేకవర్ధని" కి విలేఖకుడనుగా నుండి, దానిలో రాజ్యాంగ 
విషయిక వ్యాసములు |వాసితిని. హైందవ దేశీయ మహానభ 1887 లో 
మొదటితడవ చెన్నపురిలో జరిగినప్పుడు నేనొక (పతినిధిగా వంవబడితిని. 
మత, నీకి కులాచార నంస్కారములు లేక ఒక్క రాజ్యాంగ సంస్కారము 
వలననే డెశ మభివృద్ధి పొందునని నేనెన్నడును తలచిన వాడను కాను. 
దేశాభివృద్ధి కన్నిటిలోను సమానముగ వని జరగవలెనని నా అభి 
(పాయము. ఇంగ్లీషు వారి పరిపాలన నిరంతరముగా సాగుటచేతనే దేశ 
మభివ్యద్ధిగాంచునని నాకు దృఢమైన నమ్మకము. దీనియందేవిధమైన 
లోవములును లేవని నేను చెప్పదలచిన వాడను కాను. ఇంగ్లీషు [పభుత్వము 
నందు లోవముe నేకములున్నవి. 

వాలుగారి ఉపన్యాసము వలన కలిగిన గేశాభిమానము, ఇంగ్లీషు 
[(వభుత్వ పక్షమున మంచి మాట చెప్పన వారిని దూషించు వరకును 
వచ్చినది. ఇంగ్లీషు వారిని దూషించినవాడు విద్య లేనివాడయినను, 
సద్వర్రనము లేనివాడయినను దేశాభిమాన మాననీయుడుగా కనబడు 
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చుండెను. (పొర్ధన సమాజ (పముఖులలో నొక రైన నాళము కృష్ణా రావు 

గారు, రాజ[దోహియ్యు నరహంతుకుడునైన ఖుదీరాంబోను యొక్క ఛాయా 
పటమును తెచ్చి పురమందిరములో నా పేరిటనున్న పఠన మందిరములో 
+వేలాడదీయుటయేకాక్క ఎవరు చెప్పినను తీసివేయక పోయెను. ఇది 
ఆధారముచేసికొని నా (పఠిపక్షులు, రాజదోహుల నమూహమునకు నేను 
నాయకుడనని కర గాహి మొదలయిన యూరపియనులతో చెప్పజొచ్చిరి. 

ఈ పటము నేల పళన మందిరములో తగిలింవబడినదో తెలువవలసినదని 
మండల కరగాహి నా పేర (వాసెను. నాళము కృష్ణారావు యొక్క 

అవివేకము వలన వటమందు తగిలింపబడి తరువాత తీసివేయ బడినదనియు, 

నా పేరు పెట్టుటయే కాని ఆ పఠన మందిరమునకును, నాకును సంబంధ 

మేమియు లేదనియు నేనాయనకు ఉత్తరము |వాసితిని. ఇట్టు [వాసినందుకు 

నాళము కృష్ణారావుగారికి నామీద ఎంతో ఆగహము వచ్చెను. 
(పార్థన సామాజికులలో కొందరప్పుడు తామవలంచించిన మత సిద్ధాంత 

ములనే మరచిపోయిరి. ఆ సిద్ధాంతములలో నొకటి సర్వజన సహోదర 

భావము. -ఈ సిద్ధాంతమును బట్టి ఇంగ్లీషు వారు మన సహోదరతులుు 

లయియుండగా, న్యాయముగానైనను, అన్యాయముగానైనను వారిని పరిహ 

సించినవాడున్కు హింసించినవాడును దేశాభిమాని అయిన మహాత్ముడని 
సామాజికులు భావించుట ఎంతయు శోచనీయము. 

1908 ఏపిల్ 18 న నేనాంధ పరిశుద్ధాస్తిక సభలో ఇట్టు చెప్పితిని: 

“నిజమైన దేశాభిమానమునకు మారుగా అనేకులలో ఒక విధమైన 
దురఖిమానము వ్యాపించుచున్నది. మన దేశమందలి దురాబారములు 

సహితము నదాచారములుగా పొగడబడుచుండుటయు ఇతర దేశముల 

వారి సదాచారములు కూడ దురాచారములుగా తెగడబడుచుండుటయు 

సంభవించి, నిజమైన దేశాభివృద్ధికి భంగము కలుగుచున్నది. .. దురఖి 
మానపూరితులైన వాక్ళూరులు స్వార్భత్యాగము కావలసివచ్చినప్పుడు భీరువు 
లయి అదృశ్యులగుదురు. .. పరిశుద్ధాస్తిక మతావర్గలంబులమని చెప్పు 

శొనెడు మనమెప్పుడును దేశాభిమానము పేరు చెప్పికొని, మరి ఏ 

న|త్కియ పేరు చెప్పిగాని అన్యులను ద్వేషింపగూడ దు.” | 
పయి మాటలు చెప్పినందుకు అనుష్టానిక [బాహ్ములలో ఒకరు. ఆ 

నభలో నాకు “పిరికిపంది” అని నూతన బిరుదాంకము నను(గ హి ంచిరి. 
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నంస్కారాభిమానులు బృందావన పురములో విందు చేయుటకు [పయ 
త్నించిరిగాని, భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్యగారి ఇంటిలోవల జరిగిన 

విందులో అతిథ్యకర్తయు, ముట్నూరి కృష్ణా రావుగారును, రామాబారిగారును, 

పావ కేశ్వర రావును, మరియొకరును వంచపాండవులవలె అయిదుగురు 

మా[తతమే నాతో గలిసి సోదర (పీతి భోజనమును గావించిరి. 
వితంతు వివాహములు చేసికొన్న వారిలో రాజమహేందవరములో 

నున్న కొందరు నేను అనుష్టానిక (బాహ్ముడనగుట వలన లాభమును 
పొంది, తాము కీర్తి ప్రతిష్టలను సంపొదింపవలెనన్న ఉద్దేశముతో ఒక 
మాయోపాయ మాలోచించ్చి నాకు న్వస్త్రామంతణము నిచ్చు మిషమీదను 
వితంతు వివాహములు చేసికొన్నవారిని వివిధ స్థలములనుండి రాజి 

మహేం[దవరమునకు రావించి, 1907 డిసెంబరు ?7 న నాటకశాలలో ఒక 
సభ చేసిరి. అందరును సమావేశమైన తరువాత తిరుమెల్ల వెంకట నుబ్బా 
రావుగారును పుల్లాభట్ట గవరయ్య శౌస్తిగారును నాయకులుగా నుండి, 

అందరితోను మాటాడి, వేరొక (కొత్త నమాజమును స్థాపించుటకు ఒడ 
బరచిరి. 

ఆ ర్యాతియేే బందరు నుండి వచ్చి మా యింట దిగిన వారు భోజనమునకు 
వెళ్లినప్పుడు, మా యింట దిగుటచే రాకూడదని వంపివేసిరి. నాకు 

గౌరవము చేయుటకని వేషమువేసి పిలిపించి మా యింట దిగినవారిని, తమ 
తోడి వంక్తి భోజనమున కర్తులుగారని పంపివేసిన అగౌరవమున కయి 
నాకెంతో కోపము వచ్చినది. వారు మరునాడు నన్ను తమ నడుమ కూరు 
చుండ బెట్టుకుని భాయావటమును తీయించుకొనెదము రమ్మని ఆహ్వానము 
చేయగా, నా మనన్సు నాకు స్వాధీనముకాక, ఇటువంటివారితో కలిసి 

ఛాయావటము తీయించుకొనుట అవమానముగా భావించుచున్నాననియు, 

ఇటువంటి వారి సహవంకిని భోజనము చేయుట కంటె చండాలు రనహ 
పంక్తిని భుజించుట ఎక్కువ గారవదాయకముగా పరిగణించుచున్నా 

ననియు అందరి మొగముల మీదను చెప్పితిని. 

వితంతు వివాహ సమాజము నేర్పరచినందుకు నాకు కోపములేదు. 
ఆ పని కెన్ని సమాజము లేర్పడి, వివాహము లెంత యెక్కువ జరిగిన 
నా కంత సంతోషము. ఆవరకు తిరుమెళ్ల వెంకట నుబ్బారావుగారును, 

మరి యొకరును వచ్చి నన్నడుగగా, హితకారిణి నమాజములో చేరవలసి 
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నదనియు, వితంతు వివాహములు చేసికొన్న వారినొక ఉప సంఘముగా 
ఏర్పరచి, వారి చేతనే వివాహములు చేయించెదననియు చెప్పియుంటిని. 
నే నిచ్చిన సొమ్మంతయు తమచేత బెట్టిన ఒక ఆట ఆడవలెననిమే కానీ 
వారు హితకారిణీ నమాజిమువారి ఆదరణక్రింద వివాహ కార్యముల నఖి 
వృద్ధి చేయదలచుకోలేదు. అందుచేత హితకారిణీ నమాజములో చేరలేదు. 
న్వత౦్యతముగా నమాజిము నేర్పరచి, చందాలు పోగుచేసి కాగితము లచ్చు 
వేస్తి రెండు సంవత్సరములు కొంత నందడీచేసిరి. ఇప్పుడా నమాజమేమై 
నదో, చందా లేమైనవో తెలియదు. వారీవరకొక్క వివాహమైనను చేసి 
యుండలేదు. మా వితంతు శరణాలయములోనే వితంతువులు చేరు 
చున్నారు. ఏపేట నాలుగున, అయిదున్తు ఆరును వివాహములు జరుగు 
చునే యున్నవి. 

పాఠశాలలో నలుగురు ఉపాధ్యాయినులను, ఒక ఉపాధ్యాయుని బెట్టి 
విశేష ధన వ్యయమును చేయుచుంటిని. అట్టయ్యును పాఠశాల వలన కలుగ 
వలసినంత (పయోజినము కలుగకుండెను. పాఠశాలను స్థాపించిన 
యుద్దేశము నెరవేరినది కాదు. ఎంతో కష్టము మీద నిద్దరు పిల్లలు రెండవ 
ఫారమునకు వచ్చిరి. ఒకామె కన్యక, రెండవ యామె బాలవితంతువు. 

మొదటి యామెకు వివాహమయి, మామగారు బడి మానిపించిరి. రెండవ 
యామె బంధువులు నిందించుచున్నారన్న హేతువు చేత మాన్పబడీనది. 
వీరిని మాధ్యమిక పరీక్షకయినను పంపవలెనని ఆశ పెట్టుకొని యున్న 
నాకు ఆశాభంగము కలిగెను. ఈ పాఠశాలను |కమముగా స్త్రీల ఉన్నత 
పాఠశాలను చేయవలెనన్న నా నంకల్పమునకు (పథమముననే వికల్పము 
సంభవించెను. ఈ పాఠశాలకు పెట్టడు సొమ్మంతయు వ్యర్థమయ్యె 
ననియు యుక్త వయను వచ్చిన బాలికలను తల్లిదండులు చదివింప 
రానియు (వాథమిక విద్య నేర్చుటకు పట్టణములో దొరతనము వారి 
బాలికా పొఠశౌలలునుు కైన్తవ సంఘ బాలక పాఠశాలలు నుండగా దీని 
అవశ్యము లేదనియు, ఎప్పుడైనను స్త్రీల ఉన్నత పాఠశాల ఏర్పడ 
వలెనన్న శరణాలయములోని వితంతువుల వలనను, అగతిక రక్షణశాల 
(orphanage) లోని బాలికల వలనను తప్ప వేరు విధముగా ఏర్పడ 
దనియు తలచి ఒక అగతిక రక్షణశాలను కూడ స్థాపించ నెంచితిని. 
సాధారణముగా సద్వర్తనము గల ఉపాధ్యాయినులు దొరకుట కష్టము. 
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మా పాఠశాలలోని ఉపాధ్యాయినులు కొందరు తగవులాడి, ఒకరి రంకు 
లొకరు బయల పెట్టుచు కాగితములు (వాసి పాఠశాలలోను, వీధిగోడల 

కును దీపస్తంభములకును నంటింపసాగిరి. అందుచేత మా పాఠశాలను 
1908 లో వేసవి సెలవుల తరువాత మా తోటలోని రామచం[దరావుగారి 
ఇంటిలో పెట్టితిని. తగవులాడిన ఉపాధ్యాయినులను తీసివేసితిని. వితంతు 
శరణాలయములోని వితంతువు లీ యింటిలోనే యుండిరి. వారికి విద్య 

చెప్పుట కయి వయస్సు చెల్లిన ఉపాధ్యాయులను పెట్టితిని. అగతిక శిశు 

నంరక్షణ శొలను పిఠావురవు రాజుగారు పెట్టబూనినందున నే నా 

[ప్రయత్నము మానివేసితిని. 

నేను చెన్నపట్టణము నుండి తిరిగి వచ్చిన తరువాత నా హదృయ 
క్షేతమున ఆస్తిక పాఠశాలా స్థాపన బీజము మరల అంకురించెను, 
చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహంగారు పట్టణములో ఒక మాధ్యమిక పాఠ 
శాలను కొన్ని నంవత్సరములనుండి నడువుచుండిరి. నేనా పాఠశాలను 
హితకారిణీ నమాజమున కిమ్మని కోరగా వారు నంతోషముతో అంగీక 
రించి, బల్లలు, పటములు మొదలయిన సమస్త సామ।గితోను 1907 సెపైెం 
బరులో దానిని మా అధీనము చేసిరి. ఇకదాని నున్నత పాఠశాలగా 
మార్చవలెను. ఈవిషయమై పాఠశాలా పరీక్షకులైన యేట్సుదొరగారితోను 
రాజకీయ కళాశాలాధ్యక్షులైన హంటరు దొరగారితోను మాటాడి ఒప్పించి 
తిని. పాఠశాల మందిరమును కట్టించుటకయి 2000 రూపాయల కొక 
యింటిని కోట సమీవమున కొనుటయే కాక్క దాని చుట్టుపట్ల నిండ్లను 

కొనుటకు కూడ బేరమాడుచుంటిని. 
మా పట్టణములో ఉన్నత పాఠశాలలు రెండుండెను. ఒకటి క్రైస్తవ 

మతాచార్యులది, రెండవది దొరతనము వారిది, బోధనాభ్యసన (Teachers’ 
Training) పాఠశాలోపాధ్యక్షులగు మల్లాది వేంకటరత్నముగారు, మా 
పాఠశాల తమ పాఠశాలకు (పతిస్పర్థిగా “నుండునని' భయపడి, మా దానిని 
విద్యావిచారణాధికారి అంగీకరింపకుండ చేయవలెనని హంటరు దొరగారితో 
చెప్పిరి. రాజకీయ బోధనాభ్యనన పాఠశాలకు హంటరు దొరగారు 
అధ్యక్షులు. అందుచేత మా పాఠశాలను ఉన్నత పాఠశాలగా అంగీక 

రించుటకు మేము విద్యా విచారణాధికారులకు [పార్ట్థన వృత్రమును పంపి 
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నప్పుడు, హంటరు దొరగారు వ్యతిరేకముగా [వాయుటచే వారంగీకరింవక, 
పాఠశాల స్థిరత్వమును గూర్చి ఏవేవో [వాసిరి. 

అందు పైని నేను చెన్నవట్టణమునకు పోయి, పాఠశాలా స్థాపన 
నిమిత్తమయి నా యుద్దేశమును వారికి విన్నవించితిని. తాము చూపిన 
న్యూనతలను నరివరచుకొన్న పక్షమున పయి నంవత్సర మంగీకరించెద 
మని చెప్పిరి. నేనా పాఠశాలను ధనము సంపాదింపవలెనన్న యుద్దేశము 
తోను, నా మనుష్యులకు అందు ఉద్యోగమియ్యవలెనన్న ఆలోచనతోను 
న్థాపించితిననియు, విద్యాశాఖ వారు ఆ పాఠశాలను అంగీకరించిన 
విద్యార్థులు చెడిపోవుదురనియు హంటరు దొరగారితో ఎవ్వరెవ్వరో ఏవేవో 
చెప్పిరి. నే నాయనను కలిసికొని మాటలాడి, ఆయనకు కలిగిన దురుద్దేశ 
ములను కొంతవరకు తొలగించి పాఠశాలా కార్యనిర్వహణమునకయి ఉవ 
నంఘము నేర్చరచెదననియు, దానియందు ఆయనను కూడ ఉఊంచెద 
ననియు చెప్పితిని. దొరగారు కొంతవరకు నా పక్షమునకు తిరిగి, ఉప 
సంఘములో నుండుట కంంగీకరించెను. శాస్త) పాఠశాలాధ్యక్షుడును, 
పాఠశాలా సహాయ పరీక్షకుడును, [పధానోపాధ్యాయుడును, నేనును, 
మరి యిద్దరు హితకారిణీ సామాజికులును, కాకినాడ కాలేజీ అధ్యక్షులయిన 
వేంకటరత్నము నాయుడుగారును గల ఉవసంఘము నేర్పాటు చేసి, 
వేంకటరత్నము నాయుడుగారు చేసిన విధులాయనకు చూపి ఆయన అంగీ 
కారము బడసితిమిం విద్యావిచారణాఫకారి, మరునటి సంవత్సరము 

నాల్గవ ఫొరమును, తరువాతి సంవత్సర మయిదారు భారములను అంగీక 
రించి, మా పాఠశాలను సంపూర్ణ ఊన్నత పాకశాలను చేసెను. 

వాఠశాలా భవనమును గూక్సి కొంత (వాయవలసి యునుది, ఈశంర 
: oo 

(పేరణము వలన పిఠాషర నంస్థానాధిషతులైన శ్రీ రాజా కుమార మహీ 
— సత్తి నూర్యారావు బహాదరుగారు వాళశాలా భవన నిర్మాణార్థమయి 

౬ 

మొదటి అరువది వేల డానాయల నిచ్చెదదని డయా పూర్వకముగా 
వాగ్దానము చేసిరి. వీరి సాహాయ్యముచేత నేను కొన్న స్థలములో పాఠశాలా 
భవనము కట్టుటకుద్యమించితిని. కట్రదలచిన భవనము యొక్క చిత 
సటమును (0121) వాయించి దాళశాలా పరీక్షకుక్రైన యేట్సొ దొరగారు 
ఆఅమాదించిన మీదట విద్యావిచారణాధికారికి పంపితిని. వారు దాని నంగీక 
చించినట్టే కనబడినది. అయినను (కొత్త విఘ్నములు రా దొడగను. 
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ఆ కాలమునందు “వందేమాతరము” కోలాహలము దేశమంతటను 

వ్యాపించెను. ఏమియు ఎరుగని బడి పిల్లలకును మూఢులకున్కు యూరపి 

యనులు వీధిన పోవునప్పుడు వందేమాతరమని కేకలు వేయుట ఒక 
యాటయ్యెను. గిట్టనివారు కొందరు మా పట్టణములోని ఉపకరగాహియైన 
(బెబుడు వుడు దొర గారితో, పాఠశాలా భవనమును ఆ స్థలములో కట్ట 
నిచ్చిన విద్యార్థులు గుమికూడి, యూరపియనులను గేలిచేయుదురని చెప్పి 
అయనకు నమ్మకము పుట్టి ంచిరి. యూరపియునుల నివానమునకు నమీప 

ముననున్న ఆ స్థలములో పాఠశాలా భవనము కట్టగూడదని వారు నాతో 
చెప్పిరి. ఆ దొరోవారి నావరకు మా పాఠశాల ఉపసంఘములో ఉండవలసి 

నదని కోరిముంటిని. పాఠశాలనక్కడ కట్టక పోయిన పక్షమున తాముండె 

దమని వారు చెప్పిరి. మీరుండక పోయినానరే, పాఠశాలనక్కడ కట్టక 

మాననంటిని. దొరగారు కడపటి [పయత్నముగా, పాఠశాలనక్కడ కట్టిన 

యెడల అంగీకారమియ్యవలదని (వాసి మండల కర్యగాహిద్వారా విద్యా 
విచారణాధికారిగారికి పంపిరి. ఈ దొరగారు [వాసిన హేతువు చేత 
కాక్క బాలుర ఆటలకు చాలినంత స్థలము లేదన్న హేతువుచేత ఆ స్థల 

మున పాఠశాల కట్టుట కంగీకరింపక విద్యావిచారణాధికారులు వేరు చోట 

చిశౌలమైన ఆటనస్థ లమున కట్టవలసినదని [వాసిరి. 

ఇప్పుడు పొఠశాల నిమిత్తము కొత్త స్థలము వెదుకవలసి వచ్చెను. 

ఇన్నీసు సుపేటతో చేరియున్న ఆరెకరముల పుకుముశే పేట పొలమొకటి అమ్మక 

మునకు వచ్చెను. 1200 రూపాయలకు నేనా పొలమును కొంటిని. పొలము 
మధ్యనుండి ఇనుపదారి (Railway line) పోయినందున, దానికీవలనున్న 

ఎకరముపై చిల్లర మృాతమే పాఠశాలా నిర్మాణకరమైనదిగా నుండెను. 
ఇనువదారి కావలనున్న నాలుగ్రెదకరముల భూమి దారిలేకపోవుట చేత 

వ్యాయామ భూమిగా (playground) పనికిరాక వ్యర్థమయ్యెను. తరువాత, 

మొదటి పొలమునంటియున్న యెకరమున్నర భూమిని 950 రూపాయ 
లకు కొని మొదటిదానితో చేర్చితిని, 

పాఠశాలా మందిరము కట్టించు పని నేనొక్కడనే పూని, ఇటుకలు, 

సున్నము, రాళ్లు, క్మ్యరలు మొవలయినవి సాధ్యమైనంత చౌకగా కొని 

పనిచేయించితిని. మొట్టమొదట 20,000 రూపాయలతో గృహమును 
నిర్మింపవలె ననుకొంటిమి గాని 40000 లతో గాని సుందర విశాల 
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భవనము నిర్మాణము కానట్టు కనబడెను. మా కోరికలు సఫలము 
చేయుటకయి కల్పతరువువలె పిఠాపురవు రాజుగారు 40 వేల రూపాయలు 
నియ్య ననుగహింవగా, 40 వేల రూపాయల ఇల్లు 60 వేల రూపాయల 
ఇల్లయ్యెను. ఈశ్ళరానుగహము వలనను, రాజుగారి దయవలనను మా 
యీ పాఠశాలా భవనము పట్టణమున కలంకారభూతమయినదని చెప్ప. 
వచ్చును. ఈ భవనమును చూడవచ్చిన ఒక Executive Engineer, 
“దీని నిర్మాణమునకు 1,25,000 రూపాయళైనవా % అని అడిగెను. 

ఈ పాఠశాలా భవనము రెండవ అంతస్థుమీద వేయేసి మంది పట్ట 
దగిన రెండు సభానదనములున్నవి. విరామకాలములో వచ్చి కూర్చుండుట 
కయి ఒక విశాలమైన గది విద్యార్థినుల ఉపయోగార్థమై కట్టబడియున్నది. 
ఈ పాఠశాలలో రెండు విశేషములున్నవి. అందొకటి, పురుషులతో బాటుగ 
స్త్రీలను కూడ చేర్చుకొని (పవేశ పరీక్ష (SChoolfinal) వరకును. 
దివించుట. బాలుర పాఠశాలలో బాలికలను చేర్చుకొనుట అనర్థదాయక 
మని కొందరు నందేహవడిరి. నందేహమునకు కొంత అవకాశమున్నను, 
స్త్రీలను గౌరవించెడు నబ్గుణమును పురుషులకు చిన్నతనములోనే నేర్ప 
వలెనని స్త్రీలను కలిపి చదివించెడు పద్ధతికి దారి ఏర్పరచితిని. సాధారణ 
ముగా బాలికలు బాలురతో కలిసి మూడవఫారము వరకును చదువ 
వచ్చును. మా పాఠశాలలో స్త్రీలకందరికిని ధర్మార్థ ముగానే చదువు చెప్పు 
దుము. ఇట్లు మేము చూపిన మార్గమును అనుసరించి కాకినాడ కాలేజీ 
వారును స్త్రీలను తమ పాఠశాలలో చేర్చుకొనుట కారంభించియున్నారు. 

మా పాఠశాలలో రెండవ విశేషము పంచమ బాలురను కూడ చేర్చు 
కొని చదువు చెప్పుట. కొన్ని సంవత ఎరములనుండి అయిదారుగురు పంచమ 
బాలురు మా పాఠశాలలోని ఉన్నత వర్గములలో చదువుచున్నారు. 
తక్కిన బాలురును వారియెడల స్మాభ్యాతమును చూపుచున్నారు. బాలిక 
లకు వలెనే మొదటిఫారము మొదలు పయి తరగతులలో చదువు వంచమ 
వాలురకును జీతము క3ెకొనక ధర్మార్థముగా చదువు చెవ్పుదుము. క్రైస్తవ 
పాఠశాలలో కూడ క్రైస్తవులు కాని మాల బాలురను చేర్చుకోరని కొంత 
కాలము (కిందట విన్నప్పుడు నా కత్యాశ్చర్యము కలిగినది. 

1911 నవంబరు 27 న పాఠశాలా గృహ(పవేశోత్సవము మహా వైభవ 
ముతో జరిగినది. కలకత్తా నగరమునుండి సిటీ కాలేజి అధ్యక్షులయిన 
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హేరంబచం[ద మైత్రగారు వచ్చి గృహ్మపవేశోత్సవము నడిపి ఉవన్యా 
నము చేసిరి. నాటి సాయంకాలము పట్టణములోని [పముఖులందరు 
వచ్చి అనందించిరి. నాకు తెలియకయే పిశాపురవు రాజుగారావరకే విద్యా 
విచారణాధికారికి (వాసి, ఆయన వద్దనుండి హితకారిణీ పాఠశాల అన్న 
పేరు నా పేరునకు మార్చినట్టు వచ్చిన తంటతీవార్తను, రాజావారి ఉత్తర 
మును ఆ నమయమునందు చదివిరి. మించినదానికి చేయునదిలేక ఊర 
కుండ వలసినవాడ నైతిని. మార్చిన పేరు కాసు ఖర్చుచేయని నాదిగాక, 
సమస్త వ్యయములను భరించిన (రాజా) వారిదయి యుండిన నాకెంతో 
నంతోషముగా నుండియుండును. ఇప్పుడా పాఠశాలయందు 500 విద్యార్థులు 

చదువుచున్నారు. అది ఆస్తికోన్నత పాఠశాల అని పిలువబడుచున్నది. 

అస్తిక (పార్థనముతో పాఠశాల పని నారంభించుట తప్ప పాఠశాలలో 
నిప్పుడాస్తిక "వబోధమేమియు జరుగుచుండలేదు. 

వితంతు శరణాలయములో చేరిన వారు సాధారణముగా వివాహాసేక్ష 
తోనే వచ్చువారగుట చేత వారికి చదువు నందంత [(శద్ధ యుండదు. 
వారిలో ఎవ్వరికైన విద్య చెప్పించి, వితంతు శరణాలయ కార్యముల 
యందానక్తి గలవారినిగాను సమర్గ్థురాండను గాను దిద్దవలెనని నే 
నెంతో [పయత్నించితిని. ఇట్టుండగా నా బాల్య నఖుడైన కనపర్తి యోగా 
నందముగారి కొమారిత, సుందరమ్మ అను 16 ఏండ్ర పాయము గల 

బాల వితంతువు 1907 న వితంతు శరణాలయమున చేరెను. ఆమెమా 

యింటనే ఉండ గోరినందున అటే ఉంచుకొని నేనును నా భార్యయు 
పుత్రికా (పేమతో చూచుచుంటిమి. ఆమె విద్య యందాసక్తి కలదయ్యి 
వివాహమునైనను మానివేసి వితంతు శరణాలయమును చూచుట మొద 
లయిన వరోపకార కార్యములందే కాలము గడ పెదనని బాల్యోత్సాహము 
చేత వలుకుచుండెను. స్వయముగా నేనే ఆమె కింగ్లీషు నేర్పుచూ, 

సంవత్సర కాలములో ఇంగ్లీషు నందు రెండవ ఫారమునకు తగియుండు 
నట్లు చేసితిని. 

శరణాలయములోనున్న వితంతువులకు ఒక్కొక్కరికి భోజనముల 

నిమిత్తమయి నెలకయిడేసి రూపాయల చొప్పన నిచ్చుచు, బట్టలు, పుస్తక 

ములు మొదలయినవి వేరుగా నిచ్చుచు, వైద్య వ్యయములను మేమే భరించు 
చుంటిమి. వితంతు శరణాలయ నిర్వహణమునందు అనేక కష్టము 
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లున్నవి. వచ్చిన వితంతువులు నానా (పదేశముల వారయి నానా 
గుణములు కలవారయి యుందురు. వారి పూర్వ వర్తన విషయములో 
ఏమియు తెలియదు. సాధారణముగా విద్యాగంధ మెరుగని వారగుటచేత 
ఒండొరులతో తగవులాడుచుందురు. వచ్చిన మరునాడు మొదలుకొని 

పెండ్లి పెండ్డియని తొందర పెట్టుదురు. తగవులలో తమ పక్షము 
మాటాడలేదని భోజనము చేయక అలిగి కూరుచుందురు. 

హనుమాయమ్మ అను వితంతువు శరణాలయములో చేరెను. ఆమె 
కన్నులు జబ్బుగా నుండెను. మేమా సంవత్సరము 1908 బెంగుళూరి 
[ప్రయాణము మానుకొని ఆమెను వెంటబెట్టుకొని చెన్నపట్టణము పోయి, 

కంటివైద్యము చేయించుచు నుంటిమి. వైద్యుడా మెను గాలిలోను, ఎండలోను 
బయట తిప్పవద్దని ఏధించెను. ఒకనాడామెను ఇంట దిగవిడిచి బయటకు 

బండిలో పోయితిమి. ఆ దినమున ఆమె ఏడ్చిన ఏడుపును, చేసిన అలరియు 
చెప్ప శక్యము కాదు. ఏడుపుచేత ఆమె కన్నులు వాచి మరల మొదటికి 
వచ్చెను. మేమేల ఆమెను తీసికొని వచ్చితిమా అని మాకెంతో విచారము 

కలిగెను. ఆమె కన్నులు బాగుచేయించి తిరిగివచ్చిన తరువాత, ఈమెయు 

మరి యిద్దరును కలిసి ఒక దినమున వంటమాని, రొట్టె చేయుటకు [పయ 
త్నింపగా, శరణాలయము వని చూచుచుండిన సుందరమ్మ అన్నమే 

వండుకొండని విధింపగా వండుకోక తగువుపెట్టిరి. ఈ ముగ్గు రే 
ఒకనాడు తమకు తక్షణము పెండ్లిచేయని యెడల లేచి పోయెదమని బెద 
రించిరి. నేను వీరిని వదల్పుకొనుటయే క్షేమకరమని తలచి, ఆమెకొక 
సంబంధమును గూర్చి కరగపురమునుండి (ఖర్గ్పూరు) దండ పాణిగారు. 
(వాసి యుండినందున, హనుమాయమ్మను పొగబండిలో వంపివేసితిని. 
తక్కిన వారిద్దరిని మరియిద్దరికిచ్చి వివాహముచేసి వదల్బుకొని పంపి 

వేసితిని. వారు తొందరవడకుండిన పక్షమున వారికింత కంట మంచి 
వరులు లభించియుందురు. 

వివాహము చేనుకొన్న వారిలో ఒకరు వితంతు శరణాలయములోని 
కొక వితంతువును పంపిరి, ఆ వితంతువు గర్భిణి అయి యుండినట్లు 

అల్పకాలములోనే తెలియవచ్చినది. మేము చెన్నపట్టణము వెళ్లక మునుపు 

ఇట్టి వితంతువే మా యింటికి వచ్చెను. కడుపుతో నున్నట్టు తెలియరాగా 
మే మా వితంతువును మా యింటి నుండి వంపివేసితిమి. ఆమె తమ 
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యూరికి పోవక, గర్భపాతమునకయి మందు పుచ్చుకొని చచ్చిపోయెను. 
ఆ దుర్మరణ వార్త విని మాకెంతో దుఃఖము కలిగెను. అప్లే ఈ వితంతు 
వును గూడ వెడలగొట్టిన నీమె గతి ఏమగునో అని మాకు తోచినది. 
ఇటువంటి వితంతువును శరణాలయములో నుంచుట నీతి కాదు. వెడల 
గొట్టుటకును మాకు మనసు గొలుపలేదు. 

ఇట్టివారి నిమిత్తమయి పతిత యువతీ రక్షణ శాల (Rescue Home) 
ఒకటి స్థాపింప నిశ్చయించి ఆమెను వేరొక చోట ఒక గదిలో నుంచి 
కాపాడితిమి. ఆమెకు నా భార్యయే పురుడు పోసెను, మగ శిశువు కలిగి 
చచ్చిపోయెను. ఆవరకు గుంటూరులో వితంతు వివాహము చేసికొని 
విధురుడైయున్న పురోహితున కామెనిచ్చి వివాహము చేసి పంపితిని. 

తరువాత ఈ పతిత యువతీ రక్షణశాలకు ఒక కోమటి వితంతువు 
వచ్చెను: ఈమె కాకినాడలో తన పుట్టింటినుండి కొన్ని నగలెత్తుకొని ఒక 
శూదుని వెంట లేచిపోయినది. బంధువులు దండ విధాయకుని యొద్ద 
అభియోగము తేగా ఆయన ఇద్దరిని దోషులుగా నిర్ణయించి, వానికి 
6 నెలలున్కు ఈమెకు 4 నెలలును కారాగృహవాన దండనము విధించెను. 
ఆమె చెరసాలనుండి విడుదల అయివచ్చిన తరువాత ఆమె పినతండ్రి 
మొదలయిన వారు ఆమెను మా యింటికి తెచ్చి, నా భార్య కాళ్లమీద 
వడవేసిరి. ఇకముందు మంచి నడతగలిగి యుండెదనని చెప్పిన మీదట 
యీ వితంతువును పతిత యువతీ రక్షణ శాలలో చేర్చుకొంటిమి. -ఈమె 
పేరు కనకరత్నము. కొన్ని మానములు జరిగిన తరువాత కాకినాడ 

నుండి నలాది కృష్ణమూర్తి వచ్చి కనకరత్నమును వివాహము చేసికొనెద 

నని చెప్పెను. వివాహము చేసి వారినిద్దరిని పతిత యువతీ రక్షణశాల 
లోనే యుంచితిమి. పైన పేర్కొనబడిన యిరువురుకాక మరి నలుగురు 
-ఈ పతిత యువతీ రక్షణశాలలో చేరిరి. వారిలో ఇంకొకరికి వివాహమైనది. 
తక్కినవారు బిడ్డలను కని చెప్పియు చెప్పకయు పారిపోవుచువచ్చిరి. 

వః ఖః వ శ 

శ్రీ రాజమహేందపుర విక్టోరియా హిందూ వితంతు శరణాలయము 
విధులు ; 

1. మనలో కొందరు స్త్రీలు కొంచెము విద్య రాగానే గర్వము 
కలవారయి, వనిపొటుచేయుట తమకు అగౌరవమని భావించి సోమరు 
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లయి చెడుచున్నారు. ఈ వితంతు శరాణాలయము నందు ఇటువంటి 

దురభిపాయము లెంతమ్మాతము |పోత్సాహపరుపబడవు. ఇందుచేరిన 
వారందరును పాటుపడుట అభ్యాసము చేసికొనవలెను. వంట చేయుట, 
తెచ్చిన పదార్థములను జొ।గత్త చేయుట్క వెచ్చముల లెక్కలుంచుట చిల్లర 
పనులను చక్కబెటుట మొదలయినవి వంతుల వరసను చేయుటవలన 

గృహ కృత్యములను తీర్పను కూడా నేర్చుకొందురు. ఇందుండువారు (పతి 
దినమును ఎవరి బట్టలు వారు ఉతుకుకొనిి, ఎవరి పక్కలూ వారు వేసికొని 
తెల్లవారి ఎత్తి వేయుచుండవలెను. 

2. ఎవరికైన వ్యాధి వచ్చిన పక్షమున మందులిచ్చుటకు వెద్యుడేర్పరుప 
బడునుగాన్సి అందున్న వితంతువులే ఉపచారములను, పథ్యపానములను 

వంతుల వరసను చేయవలెను. 
8. బీద బాల వితంతువులకు ధర్మార్థముగా అన్న వస్తాందులును, పుస్తక 

ములు మొదలగునవియు నిచ్చి, విద్య చెప్పింప బడును. ఆరు నెలలకొక 

పర్యాయము రెండేసి బట్టలియ్య బడును. 
4. ఎవరైనను ఇతర తరుణులతో తగువులాడుచున్నను, విధులు మీరి 

[పవర్తించుచున్నను, పాఠములను చదువక అ(శేద్ద్ధ చేయుచున్నను శరణా 

లయమునుండి పంపివేయబడుదురు. 
ములుకుట్ల అచ్యుత రామయ్యగారు దయాపూర్వకముగా కట్టించి యిచ్చిన 

(కొత్త వితంతు శరణాలయమునందు గృహ (పవేశము 1908 నవంబరు 

15 న జరిగినది. 

1908 లో దొరతనమువారు నన్ను గోడావరి మండలమునకు వివాహ 
లేభ్యారూఢకునిగా (Registrar of Marriages) నియమించిరి. నా ఎదుట 

జరుగవలసిన మొదటి వివాహము కామరాజు హనుమంతరావుగారిదయి 

యుండవలసినది. నేను వుతికా పాయనుగా చూచుచున్న కనపర్తి సుంద 
శమ్మ తాను కూడ [వాహ్మ సామాజీకురాలయి, నాతో కలసి పనిచేయుట 

కును (బాహ్ముని వివాహము చేసికొనుటకును: సమ్మతిపడెను. సుందరమ్మ 

కును హనుమంతరావుగారికిని వివాహము నిశ్చయింపబడెను,. ఈ వివాహ 

ముతో కలిపి, పులవర్తి వేంకట సుబ్బారావు వివాహముకూడ చేయుట 
'కేర్పాటుచేసితిని. అన్నియు సిద్ధమైన తరువాత హనుమంతరావుగారు, 

వివాహ దినమున స్త్రీ పురుషులందరును మాలవానితో గలసి భోజనము 
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చేయవలెనని పట్టు బప్టెను. అట్టు చేయుటకు నా భార్య మొదలయిన వారొప్పు 
కొనలేదు. స్త్రీలను వదలి పెట్టవలసినదనియు మరియొక దినమున వంచ 
మునితో గలిసి మనమందరమును భోజనము చేయుదమనియు నేను బహు 
విధముల చెప్పితిని గాని నా మాట లాయన అంగీకరింపలేదు. అందుచేత 
సిద్ధమయిన వివాహమప్పటికి ఆగిపోవలసి వచ్చెను. 

ఇట్టి స్థితిలో 1908 అక్టోబరు 18 న జరగవలసిన యీ వివాహము తప్పి 
పోయి ఒక్క పులవర్తి వేంకట సుబ్బారావు వివాహము మా(తమే జరిగి, 
పిఠాపురము రాజుగారు పంపిన ఉంగరము, గడియారము మొదలగు బహు 
మానములు అతనికే యియ్యబడినవి. హనుమంత రావుగారు దేశీయ స్వవర 
పాలన వక్షావలంబుడయి, వితంతు శరణాలయములోని తమ ఉపాధ్యాయ 
పదము విడిచి, బృందావనపురమునకరిగి అక్కడ పనిచేయ నారంభించిరి. 
తరువాత హనుమంతరావుగారు తన పూర్వపు పట్టుదలను విడిచి, 
రాజ్యాంగోద్యమ పరిశ్రమను విడిచి, సాంఘిక ధార్మికోద్యమముల యందే 
పనిచేయుచుండుట కొప్పుకొన్తి మరల రాజమహేందవరము వచ్చిరి. ఈ 
యిరువురకు సుందరమ్మ, హనుమంతరావులకు 1909 జూలై 25న 
వివాహము జరిగినది. వివాహానంతరమున సుందరమ్మ వితంతు శరణాలయ 
ఫర్యవేక్షకురాలుగాను, హనుమంతరావుగారు హితకారిణీ సమాజ సహాయ 
కార్యదర్శిగాను నియమింపబడి, ఉభయలునుగలిసి £5 రూపాయల వేతన 
మును బడయుచూ పనిచేయుచుండిరి. 

1907 నందు ఒకనాటి రాతి మూర్భవచ్చి వడిపోయి, తేరిన తరువాత 
నేను దుర్చలుడనయి, రోగపీడుతుడనయియే యుంటిని. ఆ సమయము 
నందక్కడికి పండిత శివనాథశాస్తిగారు వచ్చిరి. కలకత్తా చూడవలెనని 
యున్నదని, నేను నా భార్యను వెంటగొని శివనాథశా(స్తిగారితో కలిసి 
ష్మిపిల్ 4న కలకత్తాకు బెలుదేరి తోవలో భువనేశ్వరము వద్ద నిలిచి, 
అచ్చట దేవాలయములను, సమీపములోనున్న బౌద్ధగుహా మండపములను, 
చూచి, కలకత్తా చేరి అక్కడ కొన్ని దినములు శివనాథశాస్తిగారి అతిథిగా 
నుంటిని. 

నా సపేరావరకే కలకత్తాలో విశేషముగా తెలిసి యుండుటచేత, 
సాధారణ (బహ్మసమాజము వారేగాక, ఆది [బహ్మ సమాజమువారును, 
నవ విధాన నమాజమువారును నన్ను గౌరవించి, నాయందాదరము 
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చూపిరి. నే నక్కడ వారము దినములుండి చూడవలసిన వానినెల్స చూచి, 
మరల నురక్షితముగా రాజమహేం[దవరము చేరితిని ఈ యాత నాకు 
కొంత మేలే చేసినది. 

ఆ సంవత్సరము వేసవి కాలములో మొదటిసారి నేను బెంగుళూరు 
పోయితిని. మైనూరిలోని వార్తా పతికలన్నియు నన్నభినందించుచు 

వ్యానములు [వాసెను. బెంగుళూరిలోని వర్ధమాన సమాజము (progres- 
sive union) వారు నాకు నక్కారము చేసి గౌరవించిరి. అక్కడ కొన్ని 
దినములుండి మైనూరునకు పోగా, మహారాణీ కాలేజీలో నాకు స్వాగత 
మిచ్చి ఆదరించిరి. శివసముదమునకు పోయి కావేరి నదీ పతనమును, దాని 
వలన విద్యుచ్చక్తి కలిగించు రీతిని చూచితిని. కోలారునకు పోయి బంగారు 

గనులు వనిచేయు రీతిని చూచితిని. చూడదగిన విశేషములనన్ని టిని 
చూచి మరల బెంగుళూరు చేరితిని. అక్కడి పౌరులు సభచేసిి నాలుగు 
భాషలలో నాకు స్వాగత పత్రికలను చదివిరి. జూన్ 15 న చదివిన 
ఇంగీషు వత్రికలో : 

“We citizens of Bangalore have pleasure .. to give expression 

to the sentiments of respect and admiration with which we have 

been inspired by your writings and your personal example. 

“You have created and embellished modern Telugu Literature 

and your works are a living source of inspiration to a vast Telugu 

section of the population of India. 

“Your labours in the cause of social reform entitle you to rank 

with those noble souls who are unflinchingly loyal to their sincere 

convictions and who dare to do where many are content to 

preach. 

“The world is full of people who call others to work but there 

are very few indeed who, like you, set the example themselves, by 

silent, patient, self-sacrificing performance of duty........--”’ 

నేను శీఘకాలములోనే ఒక వితంతువునకు వివాహము చేయుటకయి 

బరంపురము వెళ్లీతిని, అక్కడ పురజనులు 1907 జూలయి 7న స్వాగత 

మిచ్చి షృత్రిక చదివిరి. 1908 లో నేను వెళ్ళినప్పుడు బందరు పురజనులు 
స్వాగత మిచ్చి, అభినందన పతమిచ్చిరి. ఈ [పకారముగానే నేను 
బాపట్ల మయొడలయిన స్థలములకు వెళ్ళినప్పుడు నాకు స్వాగ తమిచ్చి, 
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వ్మతికలు చదివిరి. దూషించి రాళ్ళు వేసెడి కాలముపోయ్యి అనడు 
భూషించి పూలువేసెడి కాలము వచ్చినది. అయినను నాకా పూర్వకాలమే 
సంతోషముగా నుండెను. |వతిపక్షులు దూషించిన కొలదిని రోషమును, 
శౌర్యోత్సాహములును ఎక్కువ అయి ఎక్కువ పట్టుదలతోను, [శద్ధతోను 
పని చేయగలిగితిని, 

చెన్నపురి రాజధానీ పరిపాలకులయిన లాలీ దొరగారు 1909 లో రాజు 
హేందవరము వచ్చినప్పడు నాకు దర్శనమిచ్చి, నాతో చాలాసేవు 

అత్యంతాదరముతో మాట్లాడి, తాము వచ్చి మా వితంతు శరణాలయ 

మును చూచెదమని సెలవిచ్చిరి. అక్కడికి దారిలేదని తప్పించుకోజూచితిని 
గాని, బండి రానియెడల తాము నడిచియే వచ్చెదమని సెలవిచ్చిరి. అందు 

పైని నేనింటికి వచ్చి, నడుమ ఆదివార మొకటి వచ్చినందున, తక్షణమే 40 
మంది కూలివాండను పెట్టి, ర్మాతియు పగలును పనిచేయించి, సోమ 
వారమునాడు [పాత కాలమున కొక విధముగా బండి వచ్చుటకు తగిన 
బాట వేయించితిని. వారా దినము [పాతఃకాలమున 7 గంటలకు విజయం 
చేస్తి వితంతు శరణాలయమును చూసి సంతోషించి పోయిరి. 

1908 వ్మపిల్ 14 తేదీతో నాకు అరువది నంవత్సరములు నిండినవి. 
నా భార్య యొక్క (పేరణచేత నేను షష్టిపూర్తుత్సవము తలపెట్టి, 
మితులు మొదలయిన వారి కాహ్వానములు పంపితిని. దూర [వదేశముీల 
నుండి సహితము పలువురు మిితులును వితంతు వివాహములు చేసికొన్న 
వారును వచ్చి నన్ను గౌరవించిరి. నాటి యుత్సవము మిక్కిలి జయ 
(పదముగా జరిగను. 

1909 లో వేనవిలో నేను బెంగుళూరు వెళ్లవలెనని నా భార్యను, 
సుందరమ్మన్వు జానకమ్మను వెంటగొని, దారిలో చెన్నపట్టణములో సమర్థి 
రంగయ్య శెట్టిగారి ఆదరముచేత నిలిచితిని. ఈ రంగయ్య శెట్టిగారు 
నేను చెన్న పట్టణములో నుండిన కాలములో నేను కోరకయే వితంతు 
శరణాలయ పోషణార్థము నెలకు పదేసి రూపాయలు పంపుచు వచ్చిరి. 
తరువాత నేనాయన “నొకసారి కలుసుకొన్నప్పుడు, నెలనెలకు పదేసి 
రూపాయలిచ్చుట కంటె శాశ్వత నిధిగా ఏమైన పెట్టుట ఉచితముగా 
నుండునని చెప్పితిని. ఆయన వేయి రూపాయలు హిత కారిణీ సమాజము 

వారిపేర (వాయించి నా కోరికను చెల్లించిరి. నే నాయన నిట్టు చేయగోరి 
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నప్పుడు శీఘకాలములోనే నా మితునకు మృత్యువు తటస్థించుననుకోలేదు. 

కృష్ణా మండలమునకు పోయి తిరిగి వచ్చునప్పుడు జూన్ 19 న నంభవించిన 

అయోమాన్గ మహా విపత్తులో నా మితునకకాలమరణము సంభ వించెను. 
రాజమహేం[దవరములోని వితంతు శరణాలయాదుల కొరకు నాకు 

అప్పు అగుచుండెను. హిత కారిణీ సామాజికుల చందాలు చందాలు పోగు 
చేసెడి భృత్యుని జీతమునశే చాలీచాలనివిగా నుండెను. ఇంటి అద్దెలు మొద 

లయిన వానివలన వచ్చెడిది గాక మిగిలిన దంతయు నేనే భరించవలసిన 
వాడనయితిని. నేను హిత కారిణీ సమాజమునకిచ్చిన రొక్కములో 3,500 

నా యొద్ద నిలవయుండును. ఇప్పటికా రూపాయలన్నియు వ్యయమైనవి. 

ఇప్పుడు సామాజికుల కందరికిని చందాలు పోగు చేయవలసిన వెట్ట 

పుట్టినది. అందుచేత వారు ధన సహాయ్యము నిమిత్తమయి ఇంగ్లీషున ఒక 

విన్నపము (వాసి ముదింపించి నా చేతికిచ్చిరి. ఇంకను దేశాటనముచేసి 
చందాలు పోగు చేయువారు కావలెను. సహాయ కార్యదర్శి అయిన 

హనుమంత రావుగారిని వెంటగొని, సకళతముగా నేను బొంబాయి పోయి 

చందాలు సమకూర్చు వలసినదని హిత కారిణీ సమాజము వారు నిర్హారణము 

సిరి. 
మేము మరునాడు సికిందరాబాదు చేరి నాటికక్కడ నిలచిపోతిమి. 

అక్కడ డాక్టరు బి. నాయుడుగారు నేను పోవుచున్న పని తెలిసికొని, 

మొదటి చందా. 15 రూపాయలు నాచేతి కిచ్చిరి. నేను వారి యింటికి పోయి 

నప్పుడు కవయితి అయిన సరోజినీ నాయుడు అన్వస్థురాలయి మంచము 

మీద పరుండియుండి, బిడ్డలను తనవద్దకు పిలిచి “మీ తాతగారు వచ్చి 

నార్కు చూడుడు అని నన్ను చూపెను. వారి వివాహమును నేను 

చెన్నపట్టణములో చేసి యుండుటచేత ఆమె నన్నట్లు పిలిచినది. సరోజినీ 
దేవిగారి తండి తన కొమారిత వివాహమును మా యింటనే చేయవలసిన 

దని నన్ను కోరిరి. కాని నేనట్టు చేయక సమాజ మందిరములో జరిపితిని. 

సికిందరాబాదులో ఒక దినముండి, మరునాటి యుదయమున బైలుదేరి 

బొంబాయికి పోయితిమి. అక్కడ నా మ్మితులున్తు హైందవ సాంఘిక 

సంస్కార పతతికాధిపతులును అయిన నటరాజయ్యరుగారు మమ్ము తమ 

యింటికి కొనిపోయిరి. చదువుకొన్న వారిలోను, సంస్కార పక్షము వారి 

లోను, (ప్రార్థన సామాజికులలోను నా పేరక్కడ సహితము చక్కగా 
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తెలిసియున్నదగుట చేత అక్కడివారును నాకు స్వాగత మిచ్చి గౌరవించిరి. 

న్యాయమూర్తి చందవార్కరుగారు నన్నానభలో అఖభినందించిరి. నా 
శిష్యులయిన గంటి లక్ష్మినరసింహముగారున్సు నా మితులైన గణేశ నారా 
యణ చందవార్కరుగారును నాకు విందులు చేసిరి. 

నేను విందుల నిమిత్తము కాక చందాల నిమిత్తము పోయియుండిన వాడ 

నగుటచేత మరికొందరు మితులు భోజనములకు పిలిచినను పోవక, మిత 
సాహాయ్యమున చందాలు పోగుచేయ నారంభించితిని. నే నక్కడ నున్న 
వారము దినములలోను 900 రూ. చందాలు వేయించితిని. ఈ విషయములో 
ఆంధపతికాధిపతులైన కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులుగారును, 
నటరాజయ్యరుగారును నాకు మిక్కిలి తోడుపడిరి, వారియెడల నేను మిగుల 
కృత జ్ఞాడనై యున్నాను. నేనక్కడ నుండగానే, ఆవరకు వూనా వితంతు 

స్ట శరణాలయములో నున్న ఇద్దరు వితంతువులను వూనానుండి రాజ 

మ హిం దవకము:పంపిలేసి నేనును నా భార్యయు పూనాలో నిలిచితిమి. 
మేమక్కడ నున్న రెండు రోజులును, పూనా వితంతు శరణాలయ సంస్థా 
య. నా మ్మతులును అయిన కర్వే పండితుని అతిథులమయియుండి ఒక 
నము అక్కడి వితంతు శరణాలయములోనే యుండి, అక్కడ జరుగు 
వ. పద్ధతులనన్నిటిని చూచితిమి. 

నా మితులెన కోలాచలము వెంకటరావుగారు నన్ను బళ్లారికి రావల 

సినదని కోరియుండినందున పూనా నుండి నేనును, నా భార్యయు బళ్లారికి 
బోయికిమి, వారక్కడ మమ్ము తమ యింటనే యుంచుకొని, (వపయాణ 

వ్యయముల [కింద 100 రూపాయలిచ్చి, హిత కారిణీ సమాజమునకు మున్ని 
చ్చిన 8000 రూపాయల భాగములనుగాక, సభాపతి యంత్రములలోని 
మరి రెండు వేల రూపాయల భాగములను (5h2[85 దయచేసిరి. తరువాత 
నేనును, నా భార్యయు వారిని వీడ్కొని గుంటకల్టు మీదుగా రాజమహేంద 
వరము చేరితిమి. తరువాత నేను కాకినాడకు పోయి అక్కడ 1,882 
రూపాయల చందాలను నమకూర్చితిని. ఇట్టు సమకూర్పబడిన ధనముతో 
హిత కారిణి సమాజము యొక్క బుణము కొంత తీరినది. 

1910 వేసవిలో మేము మరల బెంగుళూరుకు పోయితిమి. ఈ సారి 
మాతో న్యాపతి డొనకమ్మనుు కామిరాజుగడ్డ మంగమ్మను తీసికొని పోయి 
తమి. ఈసారి మేమక్క డ మా ౩ న్యగృహములోనే (పవేశించికిమి. మేము 
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పోవునప్పటికి నా మిత్రులు గృహమును కట్టించి, నివానమునకర్హమగునట్లు 
చేసిరి. మాకు అక్కడ అధికారోగ్యము కలుగుచుండుటను బట్టి నా భార్య 
సంవత్సరములో ఆరు మానములు ఆ యింటనుండి సుఖింపవలెనని నిశ్చ 

యించుకొనెను. నేనును సమ్మతించితిని. 

ఈసారి మా వెంటగొని వచ్చిన న్యాపతి జొనకమ్మకు వివాహము 

చేసితిమి. ఇది బెంగుళూరులో జరిగిన మొదటి వితంతు వివాహము, 
వితంతు వివాహ శాసనము మైనూరు రాజ్యమునందు వ్యవహారములో లేదు. 
అందుచేత మేమీ వివాహము ఇంగ్లీషు రాజ్యమైన దండు పట్టులో చేయ 
వలసిన వారమయితిమి. ఈ వివాహమక్కడ నూతనమయిన దగుటచేత 

బెంగుళూరులోని పెద్ద మనుష్యులు విశేషముగా వచ్చి, తాంబూలాొది 

సత్కారములను గైకొని సంతోషించి పోయిరి, 

మాతో వచ్చిన మంగమ్మ వితంతు శరణాలయములో నుండిన వారిలో 
నెల్ల నా భార్య కథిక [పియురాలు. ఆమెకును నా భార్య యందు మాతృ 
స్నేహము. ఆమె వితంతు శరణాలయములోనే యుండినను, తరుచుగా 
మా యింటికిని వచ్చి నా భార్యకు సమస్తోపచారములును చేసి పోను 
చుండెను. నా భార్య నాతో, “మన మంగమ్మకు వివాహము చేసి పంపి 
వేయవలదు, పెండ్లి చేసి మన యొద్దనే యుంచుకొందము,”” అని పలుమారు 
చెప్పుచుండెను. 
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1910 లో బెంగుళూరు నుండి వచ్చి రెండు మానముళైనను గడవక 
ముందే ఆకస్మికనుగా ఘోర విపత్తు సంభవించి నన్నీ లోకములో అసహో 
యుని చేసినది. 

బెంగుళూరునుండి నా భార్య ఇక్కడికి రాజమశే బాం|దవరము సంవూర్ణా 

రోగ్యముతో వచ్చినది. తరువాత నైనను రోగ చిహ్నము లేవియు కనబడ 
లేదు, ఆగష్టు 11 (పాత ఃకాలమునన్కు సాయంకాలమునను తానే న్వయ 
ముగా వంటచేసి పెట్టినది. రెండు దినముల [కిందట మా అవు ఒకటి ఈనగా, 
గత దినమునందు “వలెనే నాడును జాన్ను చేసి నాకు కొంచెము పెట్టి, 

ఇతరులకు పెట్టి, తానింత తినెను. నేను భోజనముచేసి మేడమీదికి పోయిన 
తరువాత ఇంటి వనులన్నిటిని తీర్చుకొని వశువులకు గడ్డి వేయించి, రాత్రి 
పది గంటలకు మేడమీదికి వచ్చి, వసారాలో నున్న మంచముమీద 
పరుండి నిదపోయెను. నా భార్య మేడపైకి వచ్చునప్పటికే నేను నిద 
పోయితిని. 

తెల్లవారు జొము నా భార్య నాలుగు గంటలలో నిదలేచి, గంటసే 

నాతో మాటాడుచు కూరుచుండి అయిదు గంటలకు -ఈశ్వర చ 

చేసి క్రిందికి దిగిపోవుట ఆచారము. నేనా రాత్రి మూడు గంటలు కాక 
ముండే లేచి [కిందికి పోయితిని. నేను తలువు తీసిన చప్పుడు వినబడ గానే, 

“కిందికి పోవుచున్నారా? దీప మున్నదా? జొ।గత్తగా చూచి పొండి,” 

అని పలుకరించుట వాడుక అయినను నాడట్లు పలుకరించలేదు. నేను 

(కిందికి వెళ్లి వచ్చి, నా భార్య మంచము వద్దకు పోయి మెల్లగా, “నిద పోవు 

చున్నావా +” అని అడిగితిని. బదులు పలుకక పోవుట చేత నేను పోయి నా 

మంచముమీద మేలుకొనియే వరుంటిని. గడియారము నాలుగు కొట్టినది. 

నేనప్పుడు నా మంచము దిగి నా భార్య మంచము వద్ద నిలుచుండి, 

“ఇంకను నిద మెలకువ రాలేదా?” అని అడీగితిని, మారు పలుకలేదు. 
నిదాభంగము చేయుట కిష్టములేనివాడనయి లేవక్క మడత కుర్చీమీద 
కూరుచుండి యుంటిని, గడియారము ఐదు గంటలు వేసెను. నా భార్య 
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అప్పటికిని లేచిరాలేదు. నేను పోయి పిలిచి పలుకకపోగా మీద చేయి వేసి 
కదల్సితిని. దేహము చేతికి చల్లగా తగిలి లేవకపోగా నేమియు తోచక, 
ఎట్లో మేడదిగి డాక్టరును పిలుచుకొని వచ్చుటకయి వితంతు శరణాలయము 
వద్దనుండి పోవుచు, అందు కాపురమున్న దిలవర్తి సుబ్బారావును లేపి, 

“నాకు కాళ్లాడకున్నవి. నీవు పరుగెత్తుకొని పోయి పొరుగు తోటలో 
నున్న డాక్టరును లేపు,” అని పంపి వెనుకకు పోయితిని. నేను పోవునప్పటికి 

డాక్టరు లేచి యీవలకు వచ్చెను. నా భార్యకు మూర్చ వచ్చినది తక్షణము 

రావలెనని కోరగా, అతడు మందుబుడ్డు మొదలయినవి తీసికొని నావెంట 

వచ్చెను. 
అతడు నాతో మేడ ఎక్కి నా భార్యను పరీక్షించి పాణము పోయిన 

దని మెల్లగా చెప్పెను, నేనామాట నమ్మక, చక్కగా పరీక్షింపవలసినదని' 

చెప్పితిని. (పాణము పోయి మూడు నాలుగు గంటలయి యుండునని చెప్పి 

ఆయన లేచెను. ఆయన గుమ్మము కడ నిలువబడి నన్నోదార్చి, ధైర్యముగా 

నుండవలసినదని బోధించి మెట్టు దిగెను. నేను గోడకు చేరగిలబడి 
యుండగా, ఏదో వికార మారంభమయి కాళ్లు తడబడ దడపు ట్టైను. 

తక్షణమే నేలమై కూలబడి కన్నులు మూసికొని, “ఓ యీశ్యరా! వృద్ధ 

దశలో నాకిట్టి మహాపదను తెచ్చి పెట్టితివా?”” అంటిని. అనునప్పటికి, 
“కఓయ్య్మో దుఃఖపడకుము. ఇది మీ యుభయుల మేలుకొరకే జరిగిదనిి”” 

అన్న మాటలు నాకు విన్నష్టముగా వినబడినవి, |క్రిందినుండి ఎవరో నన్నూ 

రడించుచున్నారని కన్నులు విప్పిచూచితిని. షృపక్కను ఎవ్వరును కన 

బడలేదు. ఇదియంతయు నా (భమయే అయి ఉండవచ్చును గాని నాకు 
మాత్రము అది యీశ్వర వాక్యమని దృఢముగా తోచినది. ఆవరకు 

నాకున్న విచారమంతయు తక్షణములో అదృశ మయి నా మనస్సు 

నిర్మలమయి, నిర్విచారమయ్యెను. 

నేను లేచి నా భార్య వద్దకు పోయి పరీక్షించి చూడగా జీవకళ 
వీమియు తొలగక హాయిగా పరుండి న్మిదపోవుచున్నస్తే నా కంటికి 
కనబడెను. పక్క దుప్పటి చెరగక్క తలలో పెట్టుకొన్న గులాబి పువ్వు 
వాడక, కట్టుకొన్న చీర నలగక ఉండుటను బట్టి నా భార్య ఇంచుకయిన 

ఆయాస పడలేదనియు కొట్టుకొన లేదనియు, మూలుగలేదనియు రాతి - 
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ఒంటి గంటకో, రెండు గంటలకో నిదలోనే |పాణము పోయినదనియు 
స్పష్టమైనది. 

నా భార్య మరణవార్త పట్టణములో తెలియగానే జనులు తీర్ధ _పజిగా 
మా తోటలోనికి రా దొడగిరి. “వచ్చిన వారిలో కొందరు తమ కుటుంబము 
లోని వారెవ్వరో పోయినట్టు విలపింవ జొచ్చిరి. ధైర్యము చెప్పి నన్నోదార్ప 

వచ్చిన వారు కొందరు నన్ను చూచి ఏడువసాగగానే నే వారి యేడుపు 
తుడుపవలసిన వాడనయితిని. నేను పై కెంత ధైర్యముగా నున్నను శోకాగ్ని 
దుర్భరమయినప్పుడెల్ల మేడ మీదికి పోయి ఈశ్వరుని పార్థించి దుఃఖానల 
మును కొంత శాంత పరచుకొనుచు వచ్చితిని. 

నా భార్య యెడల గౌరవమును తెలువుటకయి క్రైస్తవ పాఠశాలయు, 
హిత కారిణీ పాఠశాలయు ఆ దినమున మూసివేయ బడినవి: ఒక ఇంగ్లీషు 

పక్ష వథ్రిక తప్ప తక్కిన వార్తా వశ్రికలన్నియు నా భార్య మృతి 

విషయమయిన అనుబంధములను (పకటించినవి. ఆ ప్మతికల ముదా 

యంత్రము లన్నియు ఆ దినమున మూసివేయబడినవి. పాడ్వివాకులు 
నహితము తమ సభను మూసివేసి కొందరు న్యాయవాదులతో గూడ 
మా తోటకు వచ్చిరి. ఇట్టు పురజనులెల్టరును నా ఆపదకు వగచి, తమ 
సానుభూతి గనవరచినందుకు నే నెంతయు కృతజ్ఞుడను. 

మూడు గంటలయిన తరువాత (పేతమును అనందా[శమమునకు గొని 
పోయి [పార్థనములు జరిపిన పిమ్మట, శవమును తోటలోనే ఒక చివరకు 

దహనము చేసితిమి. ఈ మరణ వార్త నెవ్వరో తంతీ ముఖమున 
తెలుపుటచేత మరునాటినుండియు నాకు దుఃఖోపశమన (Condolence) 

తంతీ వార్షలున్కు లేఖలును రాదొడగెను. 

నా భార్య పెంచి పెద్దవానిని చేసిన గోగులపాటి వీ రేశలింగము 
ఫ్రీ ఘకాలములోనే వచ్చెను. అతని భార్యకిచ్చుటకయి నా భార్య యొక్క 
పెక్రైను తీసి, బనారను చీరను తీయునప్పటికి ఎంత ఆవుకొన్నను ఆగక 
నా కన్నులనుండి నీరు కాలువలు క క్సైను. అతడును పెద్ద పెట్టున నేడ్చెను. 
బనారను చీరనతని చేతికిచ్చి, తక్కిన  చీరలలో ఒకటి పులవర్తి ర్త నుబ్బారావు 
భార్యకున్కు ఇంకొక వెలగపట్టు చీర నా భార్య మరదలికిని ఇచ్చి, 
మిగిలిన చీరలను, రవికలను వికంతు శరణాలయములోని వారి కందరికిని 
వంచి పెట్టితిని. 

12 
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నా భార్య అస్థికలను సమాధి కట్టించెడి ఉద్దేశముతో కొన్నిటిని నేనొక 
పెట్టైలో బ్య్మాగత్త చేసి ఉంచి, వితంతు వివాహమును చేసికొన్నవారడు 
గగా తక్కినవానిని తీసికొని పోనిచ్చితిని. గోగులపాటి వీరేశలింగము 
తనకిమ్మని అడుగగా కొన్నిటి నతని కిచ్చితిని. మేము పెంచి పెద్ద చేసిన 

వారిలో గోగులపాటి వీరేశలింగ మొకడు, వులవర్తి సుబ్బారావొకడు. 
వీరేశలింగము తన నాల్గవ మాసముననే మా యింటికి వచ్చి అదుపొజ్ఞి 

లలో పెరిగినవాడు. నా భార్యను కన్నతల్రివలె చూచి (పేమించుచు, చెప్పి 
నట్టు వినుచుండెడివాడు. అందుచేత నా భార్య వీరేశలింగమును పుథతా 

ధికముగా (పేమించుచు, తన మేనకోడలినిచ్చి వివాహము చేసి తన 
యొద్దనే యుంచుకొనవలెననియు, వృద్ధ దశలో తనకతడు (పాపుగా 
నుండుననియు తలచియుండెను. అతడు మైనూరులోని నంబంధమును 

కుదుర్చుకొనినప్పుడు సహితము, [పాయశ్చిత్తము చేయించుకొని తన్ను 

విడిచిపోవునని యెరుగదు. ఆ సంగతి తెలిసినప్పుడామె మనస్సుకు 

దుఃఖము కలిగి, కొన్ని వారములు మనస్స్వాస్థ్యము లేనిదయి యుండెను. 

ఆనందాశమమునకు సమీపమున తోటలో “రాజ్యలక్ష్మీ నివానము 
అనునొక గృహమును కట్టించి అందులో నా భార్య అస్థికలను నిక్షేపించి 
తిని. ఈ పాలరాతి సమాధి కలకత్తాలో సుందరముగా చేయబడినది, నా 

భార్యకు పువ్వుల యందత్యంత పీతి. అందుచేత సమాధి చుట్టును రాజ్య 
లక్ష్మీ [ప్రమదావనమను పేరుతో పుష్పవనము వేయబడినది. నా భార్య 
చేరుతో తోటలో ఒక నుయ్యి కూడ ధర్మార్థముగా (త్రవ్వింప బడినది. 

నా భార్య జీవిత చర్మితమును ఇంచుక తెలుపుట యిచ్చట అనుచితము 
కాదని భావించి ఇందు పొందుపరచుచున్నాను. 

(శ్రీమతి రాజ్యలక్ష్మి కాతేరు [గామమునందు అద్దంకి పట్టాభిరామయ్య 
గారికిని కొండమాంబ గారికిని 1851 నవంబరులో జిననమొందెను. 
1910 ఆగస్టు 12 తెల్లవారుజామున పరమపదము నొందెను. మరణమున 
కీిమెవయసు 58 నంవత్సరముల 8 మానముల 25 దినములు. పట్టాభి 
రామయ్యగారి కీమె రెండవ కుమారిత. శ్రైశవమునందే మాతృ మరణము 
నొందిన -ఈమెను మేనమామయృు, కాతేరు కరణమును ఆగు వెన్నేటి 
వెంకటరత్నముగారును, భార్యయు పెంచి పెద్దదానిని చేసిరి. పుట్టినింటి 
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వారీమెకు పెట్టిన పేరు బాపమ్మ. వారీమెను మరణమువరకును బాపాయి 
అని పిలుచుచుండెడివారు. 

ఆ కాలమునందు స్తీ) విద్య దూష్యముగా నుండినను, తామున్నది వళ్లె 
అయినను, మేనమామ ఈమెను బడికి వంపి చదివించుచుండెను. ఈ 
మేనమామయే -ఈమెను ఎనిమిదవ యేటను పండెండేండ్ల పాయముగల 
నా కిచ్చి వివాహము చేసెను. ఈమె నమక చమకములను నారాయణ 
మును నేర్చుకొని, పురుషులు ఇంటలేని దినములలో తానే దేవతార్చన 
చేయుచుండెను. వండెండేంఢ [పాయమున వుననంధానము చేసి యీ 
చిన్నదానిని మా యింటికి పంపివేసిరి. నా తల్లి పూర్ణమాంబ నా భార్య 

చేరు మార్చివేసి రాజ్యలక్ష్మి అని తన తల్లి పేరు పెట్టి పిలువగొచ్చెను. 
కాపురమునకు వచ్చినది మొదలుకొని అంతకంతకు మా యిరువురకును 

పరసృరానురాగము |పబలి ఏకాభిపాయులము కాజొచ్చితిమి. ఆమె నా 
యెడల పరమ విశ్వాసము కలదై, మంచికయినను, చెడ్డకయినను నన్నే 
అనుసరించుచుు నావలె మారిపోయెను. నే నే సాహనకార్యమును తల 

పెట్టినను, నన్ను వెనుక కీడ్వక తోడునీడయై యుండి (పోత్సాహ వాక్య 
ములు వలుకుచు నన్ను ముందుకు నడిపించుచుండెను. నాది కొంత కోవ 

స్వభావము, నా భార్యది శాంత స్వభావము. ఎప్పుడైన చిత్తోదేకము 
కలిగి, నేనెవ్వరిని లక్ష్యము చేయక, తొందరపడి మత్త గజమువలె సంచ 
రింప జూచినప్పుడు తానంకుశ మయి నన్ను మరలించి, మరల స్వస్థచిత్తుని 

చేయుచుండెను. *షట్కర్మయుక్తా ఖలు ధర్మపత్నీ అనునది ఇంచు 
మించుగా నా భార్యకు వర్తించుననియే నా నమ్మకము. నా విశ్వానమున 
కొకవేళ నా కామె యెడల దృఢానురాగము కారణమయి యుండవచ్చును. 

తనవారు నా కిచ్చి వివాహము చేసిన దోషము చేత నా మూలమున 
నా భార్య ఎన్నియో క ష్టములకు లోబడవలసిన దయ్యెను. నా భార్య నవ్వు 

మొగముతో వానిని సహించుచుండెను. నేను వితంతు వివాహ [ప్రయత్నము 
నారంభించి నప్పటినుండియు నా భార్యకు కష్టము లారంభమయినవి. 
నా బంధువులును, మితులునుు, వురజనులును, పూర్వాచార పరాయణులును 

నన్ను మరలింప నర్వవిధముల (వయత్నించి చూచి కడవటి యుపా 
యముగా నా భార్యను వట్టుకొనిరి. కాని కార్య సాఫల్యము కలుగలేదు. 
తన్ను పెంచి పెద్దదానిని చేసిన మేనమామయు, బంధువులును వచ్చి, 
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ఏదో ఘోర విపత్తు సంభవించినట్టుగా ఏడ్చుచు, నీ భర్త నీకార్యము నుండి 
మరలింపుమని దీనముగా వేడుకొనిరి. ఆమె ఆ దీనాలాపములకు నంచ 
లింపక, “ఆయన పూనిన కార్యము మంచిదని నేనును నమ్ముచున్నాను. 
ఎన్ని కష్టములు వచ్చినను నే నాయనకు సాయవపడెదను,” అని ధృఢముగా 
చెప్పెను. 

అప్పుడంద రును చేరి, “మమ్మందరను విడిచిపెపైదవా ఫం అని 

యేడ్వజొచ్చిరి. “నేను మిమ్మెప్పుడును విడువను. మీరే నన్ను విడిచి 
సపెపైదరేమో!” అని ఆమె (పత్యుత్తరమిచ్చెను. నేను పూనితినన్న 

హేతువు చేతనే కాక అనాధ బాలికా కష్ట నివారణమునందామెకును ఆదర 

ముండెను. వివాహాపేక్షతో మా యింటికి వచ్చిన వితంకువులను నే నింట 

నుండినను లేకున్నను, లోపలికి గొనివచ్చి, పూర్వ పరిచితిగల దానివలె 
పియవచనములు పలికి ధైర్యము చెప్పి భయముడిపి అదరించుచుండెను. 

చదువురానివారి కక్షరాభ్యాసము చేసి |వతిదినమును పలకమీద అక్షర 
ములు (వాయించి “మీరు వివాహములు చేసికొని భర్తల ఇండ్లకు పోవులోపల 
చదువు నేర్చుకొని, మీ కష్టసుఖముల నుత్తరముల మూలమున మాకు 
తెలుపుటకు శక్తురాండడు కావలెను” అని పురికొల్పి విద్యాబుద్ధులు చెప్పు 

చుండెను. వచ్చిన వారిలో నెవ్వరైన అజ్ఞానముచేతను, పూర్వ దురభ్యాన 
ముల చేతను కొంచము కాని మార్గమున సంచరించినను వారి తప్పు పైకి 
తెలియనీయక, తల్లివలె రహస్యమున మందలించి వారిని నీతి మార్గమునకు. 
తిప్పుచుండెను, 

ఇంటికే వితంతువు వచ్చినను నేను పాఠశాలకు పోయి యుండినప్పుడు 
నహితము, లోవల చేర్చుకొని ఆదరించి, నేనింటికి వచ్చి బట్టలు తీయు 

చుండగానే నవ్వు మొగముతో దాపునకు వచ్చి, “మీ కొక శుభవార్త 
చెప్పెద,” నని లోపలికి గొనిపోయి నాకా చిన్నదానిని చూపుచుండెను. 

వివాహముల నిమిత్తమయి మా యింటికి వచ్చిన వితంతువులను పుతతికా 
(పేమతో చూచి, వారికి విద్యాదానము చేసియు, మంచివారినిగా చేయుటకు 
పొటుపడుచు, వివాహానంతరమున వారితో ఉత్తర (పత్యుత్తరములు జరిపి 
వారి యోగక్షేమములను విచారించుచు, అవశ్యమైనచో వారికి పురుళ్లు 

పోయుచు, వ్యాధి నమయములందుపచారములు చేసియు యిండ్లకు 
వంపుచ్కు వారి యెడల అత్యంత సానుభూతి కనబరుచుచుండెను. 



అనహోయ దళ = 1910 మొదలు 1913 వరకు 181 

దౌర్నల్యముచేతను, వంచక పురుషుల చేతను మానమును గోలుపోయి పతిత 
లైన అనాధ మానినుల యెడలను ఇట్టి ఆదరమునే నా భార్య చూపుచు 
వచ్చెను. అట్టివారి నిమిత్తమయి “వతిత యువతీ రక్షణశాలి 'నొకదానిని 
మాయింటి వీదుటింటిలోనే స్థాపించి, తానే తద్విచారణమును పెనివేసికొని, 

వారిని పూర్వ దుర్వృత్తినుండీ మరలించి బాగుచేయ [వయత్నించుచుండెను. 
నా భార్య జీవిత కాలములో అట్టివారు 5 గురు రక్షింపబడీరి. వారిలో ముగ్గు 
రికి వివాహములు చేయబడెను తక్కిన వారిద్దరు బిడ్డలనుగని, శిశుహత్యా 
దోషమువలన విముక్తు రాండయి న్వగృహములకు చేరిరి. 

కడపటి గర్భవతియయి వచ్చిన ఒక [బాహ్మణ వితంతువును నా భార్య 

ఇచ్చ టె కైస్తవ (పనవ వైద్యశాలకు పంపెను. ఆ వితంతువు తాను గన్న 

అడబిడ్ధను టం రల కిచ్చి లేచిపోవ (పయత్నించుచున్నదన్న వర్త 

చూనము చెవిసోకగానే నా పం “బండిచేసికొని వైద్యశాలకు పోయి మాతా 

శిగువులను మాయింటికి కొనివచె ను. తరువాత మాత తన శిశువును మా 
యింట దిగవిడిచి త వృద్ధమాత వెంట న్వగామమునకు పోయెను. 

[(పేమావతి యని పేరు] పెట్టి నా భార్య ఆ శిశువును తానే (పేమతో 

"పంచుచు, సమస్తోవచారములు క వచ్చెను. ఆమె కింతలో ఆకస్మి 

కముగా పరలోక పాపి కలుగగా, సంరక్షణము చేయువారు లేక, నేనా 
శిశువును వైద్యశాలాధికారులకే పెంచుకొనుట కిచ్చివేయవలసిన వాడనయి 

తిని. ఆ శిశువిప్పుడు వారియొద్ద సుఖముగా పెరుగుచున్నది. 

వేసవి కాలములో ఒకనాడు నేను పాఠశాలకు పోయి యుండినప్పుడు ఒక 

వంచముడు మా వీథిలోని యినుకలో స్మృతి తప్పి వడిపోయెను. ఎండ 
వేడిమికి కాలుచున్న యినుకలో ఒడళలెరుగక పడిపోయిన ఆ మాలవాని 

దురవస్థకు జాలిచెంది నా భార్య వీథిలో నిలుచుండి, ఇరుగు పొరుగుల 
వారిని, దారిన పోవువారిని పిలిచి, వానిని నీడను మా అరుగుమీవ వ వట్టుటకు 

తనకు తోడు వడమని (వా వార్థించెను. కాని వాడు మాలవాడగుటచేత 

a నహితము దా నిని ముట్టుకొననొల్లక తమ దారిని పోవజొచ్చిరి. 

కొంతసేపు జరిగిన తరువాత కనపర్తి శ్రీరాములుగారు ఆ దారిన పోవుట 
శ టస్టించెను. నా భార్య ఇతరులను చేసిన (ప్రార్థననే ఆయనను చేసెను, 
అతడును నా భార్యయు చెరియొక వైవునను పట్టి ఆ మాలవానిని మా 

అరుగు పై పెట్టిరి. నా థార్యు లోపలికి పోయి స్నానము చేసివచ్చి, వాని 
లి 
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యొద్ద ఉండి, కావలసిన సాయము చేయుచుండెను. స్త్రీ పురుషులందరును 
సోదరీ సోదరతుల్యులనియు, పరోవకారమే వరమ ధర్మమనియు హృద 
యమునందు గల దృఢవిశ్వాసమే నా భార్యను పరోవకారమునందు 
పాటుపడునట్టు చేసినది. 

ఆమె నిజమైన -ఈళ్వర భక్తురాలు. ఆమెకు విగహారాధనమందు 
విశ్వాసము చిరకాలము క్రిందనే పోయెను. ఆమె చుట్టుపట్ల నుండు స్త్రీలను 
మా యింట గుమికూర్చి, ఏశకేశ్వరో పాసనమునకు పురికొల్పి స్త్రీ, పార్థన 
సమాజమును స్థాపించుటయ్సు పరిశుద్ధాస్తిక భావమును |పోత్సాహ పరచు 
కీరనలను రచియించి తమ సమాజమునందు [వతి వారమును పొడు 
చుండుటయు ఆమెకు కలిగిన ఏకేశ్వర విశ్వాసమును సహ్మసముఖముల 
ఘోషించుచున్నవి. స్త్రీలకు (పళ్యేక (పార్థన సమాజమును, [పత్యేక 
[పార్ధనా మందిరమును ఈ పట్టణమునందు తప్ప చెన్నరాజధానిలో మరి 
ఎక్కడను లేవు. ఆమె ఈ |పార్థన సమాజ సందర్భమున [వతి సంవత్సర 
మును ఉత్సవము జరిపి చందాల మూలమున కుంటివాండు, (గుడ్డి 
వాండు వృద్ధులు మొదలయిన బీదల కన్నపదానము చేయుటలో ఎంతో 
పాటుపడుచుండెడిది. 

మనుష్య మాతు రాలగుటచేత నా భార్యయందును కొన్ని లోవము 
లున్నను, గుణబాహుళ్యమును బట్టి అమెను స్త్రీ రత్నమని చెప్పవచ్చును. 
అట్టి స్రీ రత్నము మందభాగ్యుడనైన నాకు కడవరకును దక్కనందుకు 
భేదము నొందుచున్నాడను. 

నా భార్య పోయిన మరునాటి నుండియు నాకు వంటచేసి పెట్టువారు, 
సంరక్షణము చేయువారు లేరు. నా కష్టమును చూచి జాలిపడి రాచర్ల 
రత్నమ్మ వితంతు వివాహము చేసికొన్న వారిలో రెండవది నా నంరక్ష 
ణము చేయబూని మా తోటలోనికి వచ్చెను. భర్త మరణము నొందగా ఈమె 
కొన్ని సంవత్సరములు మా యింటనే యుండి, నాకు వంట పెట్టులు చేయు 
రీతియు నా నంరక్షణ క్రమమును చక్కగా తెలిసినదయి యుండెను. నా 
భార్య పోయిన దుఃఖములో కొంత సంతోషమును పొంది, ఈమె శరణా 
లయములోని వితంతువులను సహితము చూచుచుండునని నమ్మితిని. 
రత్నమ్మ నా యొద్దనుండి నాకు సంరక్షణము చేయుట చిరకాలము సాగి. 
నదికాదు. -ఈమె తల్లి మంచము మీదినుండి లేవలేక పోగా, కాచిపోయు. 
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వారు లేరని వర్తమానము రాగా విధిలేక వెళ్లవలసిన దయ్యెను. ఆమెను 
తల్లి మరల నా యొద్దకు రానియ్యలేదు. తోటలోనే వచ్చి [పత్యేకముగా 
కాపురముండవలసినదనియు, నీ కూతురే నీకు నంరక్షణము చేయుననియు 
తల్లిని నేను బహు విధముల పార్థించితినిగాని కార్యము లేకపోయెను, 

గత్యంతరము లేక నేను వులవర్తి సుబ్బారావు ఇంట చేరవలసిన వాడ 

నయితిని. అక్కడనున్న కాలములో నా భోజినము నిమిత్తము నెలకు వదేసి 
రూపాయలు రొక్కముగా ఇచ్చుచుంటిని. కళక్షైలు మా తోటలోనివే వంపు 
చుంటిని. పాలు పెరుగు మావే ఇచ్చుచుంటిని. తరచుగా కూరలు సహితము 
నేనే కొని తెచ్చుచుంటిని. ఒక్క కూర చేసి వేళకింత అన్నము పెట్టిన 
చాలును. నాకు అదియు సరిగా జరిగినదికాదు. పగలు పది గంటల లోపల 
నెప్పుడును వంట కాలేదు. అన్నము ముతక బియ్యముతో వండినదిగాను, 
ఒకనాడు వలుకు గలది గాను ఒకనాడు చిముడునదిగాను ఉండుచు 

వచ్చెను. ఒకనాటి రాతి నాకు కూర చాలకపోయెను. ఇంక కొంచెము 

వేయమని నే నడుగగా సుబ్బారావు భార్య లేదనెను. సుబ్బారావిది (పక్క 
గదిలోనుంచి వినెను. తరువాత అతడు భోజనమునకు వచ్చినప్పడు కూర 
వడ్డింవగాా ఆయన అడిగినప్పుడేల లేదన్నావని భార్యను కొను. స్త్రీ 
న్వయంగా (శద్ధయుండి చేయవలెను గాని పురుషుడు బలవంత పెట్టి ఎంత 
కాలము చేయింవగలడు ? 

ఒకనాడు నేను స్నానము చేయుటకు పోయినప్పుడు శరణాలయములో 
నుండిన దుర్గమ్మయు, మంగమ్మయు నాకు తల అంటపెదమని బలవంత 

పెట్టిరి. వారి నిర్బంధమునకు లోబడి తల అంటించుకొని జుట్టంతయు 
అట్టగట్టినందున దువ్వెనకు సాధ్యముకాక పోయెను. నా భార్య పోయిన 
తరువాత నాలుగు నెలలకిదియే నా మొదటి అభ్యంగన స్నానము. 

ఒకానొకప్పుడు వారిమీద కోసపడుచు వచ్చినను వితంతు శరణా 
లయము లోని వారు నన్ను తం[డివలె చూచుకొని _పేమించుచు, నన్ను 
బాబయ్యగారని పిలుకురు. నేనును వారిని నా ప్యతికలవలె చూచి, వారికే 
విధమైన లోవమును కలుగకుండ సాధ్యమైనంత వరకు చూచుచుందును. 
అకస్మికముగా నా భార్య పోవుటచేత శరణాలయములోని వారు తమ తల్లి 
పోయినట్టుగా కొంతకాలము విచార్యగస్తులయి యుండుచు వచ్చిరి. వారిలో 
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నా భార్యకు [పియతమురాలైయుండిన మంగమ్మ బెంగ పెట్టుకొని రోగ 
పడను. మందులిప్పించినను చిరకాలమునకుగాని ఆమె న్వస్థపడినదికాదు. 

నాకుపచారములు చేయగలవారిని నంపాదించుకొనుట అత్యావశ్యక 
మనియు, సుబ్బారావింటనుండుట సముచితము కాదనియు భావించి, 
వితంతు శరణాలయములోని వారెవ్వరైన వివాహము చేసికొని యోవళ్జీ 
వము నా వద్దనుండి నంరక్షణము చేసెడు పక్షమున వారికి వేయి రూపా 
యల నిచ్చెదనని చెప్పితిని. అప్పుడు దుర్గమ్మయ్సు, మంగమ్మయు, వెంకట 

సుబ్బమ్మయు నా నంరక్షణము చేసెదమని ముందుకు వచ్చిరి. వీరు 
మువ్వురును ధనము నిమిత్తము కాక, నా యందలి ఆదరముచేతను, నా 
అనహాయ స్థితికి జాలిచేతను నా సంరక్షణకు పూనుకొనదలచిరి. 

ఇట్టుండగా వయనున పెద్దవాడుగాక, మంచి స్థితి యందున్న విధుర 

డొకడు నియోగి వితంతువును వివాహము చేసికొనెదనని బరంపురము 
నుండి నాతో ఉత్తర (వత్యుత్తరములు జరుపుచుండెను. శరణాలయమున 
మంగమ్మ ఒక్కతెయే నియోగి వితంతువు. ఆమెను గూర్చి వాయగా అత 
డామెను వివాహమాడుట కంగీకరించెను. ఈ సంగతి మంగమ్మకు 
తెలుపగా తాను నా సంరక్షణము మాని వెళ్లిపోవలసివచ్చునని ఆమె 
నిరాకరించెను. దీనినిబట్టి ఆమె మాటలుబూటక మైనవి కావని నమ్మి ఆమె 
సంరక్షణలో ఉండవలెనని నిశ్చయించుకొంటిని. 

1911 లో నేను బెంగుళూరు పోవుటకు నెలదినముల ముందు తెన్నేటి 
వేంకట దీక్షితులుగారు, ఆచంటలో తన మితుడొకడు పాఠశాలలో 

వ్యాయామ బోధకుడుగా నున్నాడనియు, వితంతు వివాహము నభిలషించు 
చున్నాడనియు చెప్పెను. ఆ పనియే ఇక్కడ దొరకిన అతడిక్కడ 
నుండునా అని అడిగితిని. సంతోషపూర్వకముగా ఉండునని అతడు ఉత్తర 
మిచ్చెను. మంగమ్మ నంగతి దీక్షితులుగారికి చెప్పి, ఆమెను వివాహము 
చేసికొని నా యొద్దనే ఉండెడు పక్షమున నేనాతనికి పని ఇప్పించి ఇల్లు 
కట్టించి ఇచ్చి, భార్యకు 800 రూపాయల నగలునుుు 200 రొక్కమును 
ఇచ్చెదనని చెప్పితిని. ఆయన తన మికుని ఇక్కడకు పిలిపించిరి. అతని 

పేరు పోతరాజు నూర్య(పకాశరావు. నేను వారి నొకరినొకరికి చూపి, 
వారంగీకరించిన మీదట వివాహ నిశ్చయము చేస్తి నేను బెంగుళూరి నుండి 

తిరిగి రాగానే వివాహము చేసెదనని చెప్పితిని. నేను బెంగళూరికి మూడు 
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దినములకు పోవుదుననగా మంగమ్మ నాకు వంటచేసి పెట్టుట కారం 
భించెను. 

1911 మార్చి 27 న నేను బెంగుళూరికి మంగమ్మతో కలిసిపోయి 
న్వగృహమున _పవేశించితిని. మా యిల్లు సమస్త సౌఖ్యములు కలదియే 
మైనను నాకక్కడ నుండుటకు మనను గొలుపలేదు. ఎక్కడ చూచినను 
గతసంవత్సరము నేనును నా భార్యయు విహరించిన విహారములును, 
సంభాషణములును స్మరణకు వచ్చి నా భార్య అప్పుడే మృతి నొందినట్టు 
బాధ కలిగెను. అ గృహమునందుండుట నాకు నరకము నందున్నట్టుగా 
కనపడినందున దానిని వికయించుటకు నిశ్చాయించితిని. అందుచేత వెంటనే 

ఇంటి నమ్మివేసి రాజమహేంద్రవరము చేరితిని. మంగమ్మ వివాహము 
అక్టో బరు 8 న జరిగెను. నేను కొన్న రెండు బనారను చీరలలో ఒకదానిని 
వివాహ నమయమున ధరించుటకయి మంగమ్మకిచ్చి దాని జత చీరను 
సుబ్బారావు భార్య కిచ్చితిని. వితంతు శరణాలయములోని వారందరికిని 

రవికల గుడ్డలు కొనితెచ్చి ఇచ్చితిని. 

నేను బెంగుళూరికి వెళ్లియున్న కాలములో నుబ్బారావు చూపిన కఠినత్వ 
మునకయి తగవులాడి వితంతు శరణాలయములోని వారందరును లేచి 
పోయెదమని నాకు సంఘ విజ్ఞావనమును వంపిరి. వారి మననులు కరగు 
నట్టుగా నేనొక పెద్ద ఉత్తరము నవాసితిని. వారు శాంత చిత్తులయి తమ 
ఉద్యమమును మానుకొనిరి. మంగమ్మ వివాహమైన తరువాత వితంతు 
శరణాలయ కార్యములను చూచుటకై ఆమెకు నెలకారు రూపాయలును 
తోటపని చూచుటకయి ఆమె భర్తకు నెలకారు రూపాయలున్సు జీతము 
లేర్పరచి నమాజమువారు నిర్భారణము చేసిరి. పాఠశాలోపసంఘమువారు 
నూర్య (పకాశరావుగారికి నహాయ వ్యాయామ శిక్ష కో ద్యమమును 
పండెండు రూపాయల జీతము మీద నిచ్చిరి. నాకు స్థిరముగా అన్న 
పొనాదులు జరిపి సంరక్షణము చేయువారేర్పడి వారితోడ నేను వానము 
చేయనారంభించితిని. 

1911 డిసెంబరు కడపటను నాకు జ్వరము తగిలి అంతకంతకు హెచ్చ 
జొచ్చినది. 1912 జనవరి 8 న మధ్యాహ్నమున రెబ్బా [వగడ బాపయ్య 
గారున్తు జయంతి గంగన్నగారునుు కుందూరి వేంకటగత్నముగారును 
వచ్చి నా వద్ద కూరుచుండి యుండిరి. ఇంతలో లోపలివారు కాఫీ తెచ్చి 
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యియ్యగా కొంచెము (తాగి, అత్యల్ప కాలములోనే స్పృహ తప్పి వెనుక 
కొరగితిని. నా పెదవులు నల్పబడినవట్క శ్వాన మాడ లేదట, నాడి కనబడ 
లేదట. అక్కడనున్న వారందరును నా [ప్రాణములు పోయినవనియే 
భావించి తొందరవడ జొచ్చిరి. ఇట్టి స్థితిలో పావుగంట సేపుండి, ఈశ్వ 
రానుగహముచేత తేరుకొని కన్నులు విప్పి చూచితిని. నా అవయవములు 
నాకు స్వాధీనము కాకుండెను. ఇతరుల సాయములేక ఒక (పక్క నుండి 
ఇంకొక (పక్కకు ఒత్తిగిల లేక పోయితిని. జనవరి 24 తేదీ వరకును 
మంగమ్మయు, భర్తయు మేడ మీద నా గదిలోనే పరుండుచు వచ్చిరి. 15 
దినముల పైని గాని నేను మేడ పైని నడయాడ లేక పోతిని. ఫిబవరి 14 
నాటికి కొంత బలము వచ్చి తిరుగుచు, కొంత పని చేయగలుగుదునేమో 
అనుకొన్నాను. 

బెంగుళూరు వెళ్లుటకు ముందు మిత బృందమును సమావేశపరచి, 
నాకు రోగ శాంతి చేసినందుకు దేవునకు కృతజ్ఞతా పూర్వక వందనములు 
నమర్పించితిని. వితంతు శరణాలయములోనీ వారును పట్టణములోని 
వారును ఈ |పార్థన సమయమందును, అంతకు ముందు “వ్యాధి దశ 
యందును వచ్చి చూచి నన్నాదరించి పోయినను, పదుమూడేండ్లు నా చేత 
పోషింపబడి విద్యా బుద్దులు వడిసిన పులవర్తి సుబ్బారావు భార్య 

మా[తము మా తోటలోనే యుండియు ఒక్కసారి వచ్చి నన్ను చూచిన 
పాపమున పోయినది కాదు $ చూచి రమ్మని సుబ్బారావైనను పంపినవాడు 
కాడు. కృతజ్ఞత అనగా ఇట్టుగదా యుండవలెను ? 

నా భార్య మృతి నొందిన సంవత్సరము లోవలనే నే నామెకు సమాధిని 
కట్టించితిని. దేశిరాజు పెదబాపయ్యగారు నా భార్య కంటె రెండు సంవత్సర 
ములు ముందుగానే మృతుడ మయ్యెను. అప్పుడొక సంఘముచేరి ఆయన 
పేరు శాశ్వత పరచుటకు నిర్ధారణములు చేసి చందాలు సమకూర్చిరి. 
అంతేకాని [కియ శూన్య మయ్యెను. మనము ఎవ్వరైన ఒక్కరు పూనుకొని 
చేసిన నే పని జరుగునుగాని సమాజమునకు విడిచిపెట్టిన ఏమియు 
జరుగదు. అందరును కలిసి నంఘీభ వించి కార్యము నడువు నద్ధుణమును 

మనవారింకను నేర్చుకొనవలసి యున్నది. నాలుగేండ్లు గడచినను పేద 
బాపయ్యకు నమాధి అయినను కట్టించు [యత్నము లేకపోవుట చేత 
నేను పూనుకొని, 1912 అంత మున సమాధికి కావలసిన ఇంటిని మా 
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తోటలోనే కట్టించి సమాధి నిర్మాణ నిమిత్తమయి కలకత్తాకు ఉత్తరువు 
చేసితిని. అది వచ్చియున్నది. శ్మీఘకాలములోనే బాపయ్యగారి అస్థిక 
లందుంచ బడి (పరిష్టింపబడును. 

హిత కారిఃకీ సమాజమున్నను, వితంతు శరణాలయము మొదలగువాని. 
(కింద అయ్యడు వ్యయములలో విశేష భాగము నేనే పెట్టుబడి పెట్టవలసిన 

వాడనగుచున్నాను. సమాజ పక్షమున నేను వ్యయ" పెట్టినది “ఆరువేల 

రూపాయలకు మించిపోయినది. సమాజమువారి కది తీర్చు మార్గము లేక 
పోగా; సమాజ వ్యయములకయి మాస మాసమును నూరేసి రూపాయలు 

నేనే పెట్టవలసిన వాడనగుచున్నాను. ధనాగమనమునకు నాకు రెండు. 

మార్గము లుండినవి - ఒకటి మద్విరచిత పుస్తక వికయము: రెండవది 

సర్వకళాశాలా పరీక్షకత్వము, అశక్తత వలన నేను [కొత్త పుస్తకములను 

చేయలేనివాడ నగుటచేతను, బుద్ధిమంతులయిన పిన్నవారు పలువురు బైలుదేరి 

వివిధ విషయములలో (కొత్త కొత్త వు స్తకములను రచియించి (పకటించు. 

చుండుటచేతను నా పుస్తకముల అమ్మక మిప్పుడు తగ్గిపోయినది. 
1887 నుండి అవిచ్చిన్నముగా 25 ఏండ్లు నేను సర్వకళాశాలా పరీక్ష 

కుడనుగా నుండి దానివలన దాదాపుగా 90 వేల రూపాయల నార్జించి 
అంతయు పరార్థముగానే ఉవయోగించిి నా భార్య మరణానంతరము 
1911 నుండి పరీక్షకత్వము నా కక్కరలేదని మానివేసినందున నాకా 
ఆదాయ మసలేపోయినది. నా ధనాగమము మట్టుపడినందున వితంతు. 
శరణాలయాదులకు తెచ్చుటయే అతిభారముగా నున్నది. నా ముక్కున 
ఊపిరి యుండగా నేనీ వితంతు శరణాలయాదులను విడిచి పోగొటజాలను. 
నావయఃకాలమంతయు దేశాభి వృద్ధి (పయత్నములోనే గడిపి, అసవోయు. 
డనయి అళక్తుడనయి, వీదపడియున్న నా సాయమునకు వచ్చి అస్మద్దేశీ. 

యులు వితంతు శరణొలయాదిక నంరక్షణ భారమును వహింతురని 

నమ్ముచున్నాను. సోదర భరణార్భమయి నే నితరుల వేడను. దానికి 

చాలిన అల్పవిత్రమును దేవుడు నా కుపకార వేతనము రూపమున అనుగ 
హించియున్నాడు. 
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అస్మగ్దేశీయులైన ఆంధమహాజనులారా ! రాజమహేం[దపుర వాస్తవ్యు 
లగు [భాతృవరులారా ! 

నా కడపటిదైన చిన్న విన్నపమును ఒకదానిని మీకు చేయుచున్నాను. 
ఆంధ దేశాభివృద్ధి కై ఇప్పుడు పనిచేయుచున్న సమర్థతములలో పరిగణింప 
బడదగిన వాడను కాకపోయినను, పాటుబడ నారంభించిన వారిలో నే 

నొక్కడనని చెప్పుకొనుట్క కేవల [పగల్ళోక్తిగా ఎన్నబడదని తలచెదను. 
నేనెప్పుడును ధనవంతుడనుగాను : బలవంతుడనుగాను : అధికారవంతుడను 
గాను: అధిక విద్యావంతుడనుగాను ; మహా కార్య విజయ నిర్వహణములకు 

కావలసిన దానిలో దేనిని గలవాడను కాకపోయినను దేశాభిమానమొక్కటి 
మ్మాతము కొంచెము కలవాడనగుటచేత, త్యక్పేరణమున శక్యా శక్య విచా 
రము చేయక, దేశ సంస్కరణోద్యమములో నడుగుపెట్ట సాహసించికిని, 
కార్యము నెంతవరకు నిర్వహింవగలిగితినో చెప్పలేనుగాని, దాని నిమిత్త 
మయి నాకుండిన అల్ప ధనమును, యౌవనమునుు బలమును, విద్యను, 

బున్ధిని ధారపోసి మీ ఆదరమునకు ప్నాతుడను కాగలిగితినని మ్మాతము 
చెప్పగలను. మనదేశస్థు లితరులును నన్ను గొప్పచేయుచు వచ్చుటచే తెలుగు 
దేశములో రాజమహేం, దవరము సంస్కారములకు జన్మభూమి యని 

పేరుపడినది. ఇంతవరకు |పాణముతో నిలువ బెట్టిన యౌ సంసార చల్రీమ 
తల్లిని కొనలు సాగించి సఫలము చేయవలసిన భారమిప్పుడు మిరు 
వహించవలసిన అవసరము తటస్థించినది. ఈ భారమును నంతోష 

పూర్వకముగా పైని వేసుకొని, రాజమ హేందవరమునకీ వరకు కలిగిన 

కీర్తికంపె ఎక్కువ కీర్తిని తెత్తురని మిమ్ము మీ వృద్ధ సోదరుడనైన నేను 
వినయపూర్వకముగా వేడుచున్నాను. 

ఈ కీర్తి తెలుగు దేశమంత టిదిగాని రాజమహేం|దవరము నొక్కడానిదే 
కాదు. నేనరవదేశమునందునను, కన్నఢదేశమునందును సంచారము 
చేసినప్పుడక్కడివారు సంఘ సంస్కారాది విషయములలో తమ దేశముల 
కంటె తెలుగు దేశ మెక్కువ అభివృద్ధి పొందినదని చెప్పుకొనుచుండగా 
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నేను పలుమారులు విని ఆం|ధదేశథ ము యొక్క అభ్యున్నతికానందించి గర్వ 

వడుచు వచ్చినాడను. ఓ ఆంధ మహాజనులారా ! అనంత నతృలిత 

నంధాయక మైన సాంఘిక సంస్కారవల్లరీ పోషణ భారమును వహించుడు. 

మీరాభారమాను పూర్ణముగా భరింపుడని ఆంంధమాత తన ,(పియ 
పుత్రులను వేవిధముల వేడుచున్నది........ 

దేశాభివృద్ధికి సంస్కారమన్ని విషయములలోను సమానముగా నుండ 

వలయునుగాని ఒక్క విషయములో మాతమే నడచుచుండుట చాలదు. 
వక విషయా భఖివృద్ది ఎప్పుడును నిజమైన అభివృద్ధి కాజాలదు. శరీర మందలి 

నమస్తాంగములును వరస్పరాను కూలముగా “నేదుగక, ఒక కడుపో, కాలో 

ఎక్కువగా నెదిగినప్పుడు దానిని రోగ చిహ్నముగా ఎట్టు భావింతుమో, 

ప. ధార్మిక సాంఘికాభివృద్ధి [పయత్నమునుజేక్షించి, రాజ్యాంగ 

స్వాతంత్వాభి వృద్ధిని గూర్చియే ఉద్యమించుటయు సంపూర్ణ నుఖసాధ 
కము కాజాలదవి భావింపవలయును. రాజ్యాంగ స్వాతర్మిత్యములను 

నంపూర్ణముగా పొందగలవారమయినను కుటిల కులాచార భూతమునకు 

దాసులమయ్యి కడుపున పుట్టిన బిడ్డల స్వాతంత్యములనైన ఇయ్య జాలక, 
ఆ అనాధ బాలలు వైధవ్య దుఃఖముల పొలయి బాధపడుచుండగా 
చూచుచు మనమేమి సుఖమనుభవింపగలుగుదుము ? ఇంట సుఖదాయక 
ములైన సత్కులాచార స్వాతంత్యములను సంపూర్ణముగా పొందగల 
వారమయిననుు బయట ధనపాణములకు రక్షణము చేయని (కూర నిరం 

'కుశ (పభుత్వమునకు నిరంతర దాస్యము చేయవలసిన యెడల ఏమి సుఖ 
మనుభవింపగలుగుదుము? ఇంటన్తు బయటను గూడ హేయదాస్యము 
నుండి విముక్తులమయి ఉభయ స్వాతంత్యములను పొందగలిగినప్పుడు 
గదా మనము నిష్కళంక సౌఖ్యము నొందగలుగుదుము ? కాబట్టి నిజమైన 
దేశ క్షేమమును ఉపేక్షించిన పక్షమున సమస్త స్వాతంత్యముల నిమిత్త 

మును సమస్త అలివృద్దుల నిమిత్తమును సమానముగా కృషి చేయుడు. 
ఇప్పుడు మన ఆంధడేశము మేలుకొని, చురుకుదనమును బూని దేశాఖి 

వృద్ధికరములైన నానా క్షేత్ర ములయందు మహోత్సాహముతో కృషి చేయు 
చున్నందుకు నేనెంతయు సంతోషమొందుచున్నాను. ఇటువంటి స్థితి మన 
మాతృభూమికి కలుగవలెనని నేను 80, 40 సంవత్సరముల [కిందట అఖి 
లషించితిని. అప్పుడా కోరిక దివ్యన్వవ్న నదృశ్యముగా కనబడినది. అప్పుడు 
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రాజమహేం[దవరమువంటి పట్టణములలో సహితము యువజనులు నభలు 
చేయుటయే సామాన్యజినులు దృష్టికి తప్పిదముగా నుండెను. ఇప్పుడు 
చిన్న పలైెలయందు నహితము సభలు జరుగుచు, వివిధ విషయములు 
.వితర్కింపబడి, జనసామాన్యముచే మెప్పొందుచున్నవి. అప్పుడు ప్రీ విద్య 
బహుజనులచే దూషింపబడుచుండెను. ఇప్పుడెలయెడల బాలికా పాఠశాల 
లేర్పడి, స్త్రీ, విద్య అభివృద్ధి నొంది, సభలు, [వసంగములు, పుస్తకములు 
చేయగల స్త్రీలచే నొప్పి భూషింపబడుచున్నది. అప్పుడు దేశ భాషలు 
పురుషులు చదువుటకు సహితము తగిన పుస్తకములు లేకుండినవి : ఇప్పుడు 
పురుషులకుపయుక్షములైనవి మాత్రమే కాక్క స్త్రీలు చదువదగిన పుస్తక 
ములు కూడ దినదినాభివృద్ధి నొందుచున్నవి. అప్పుడు విద్యాభిరుచిగల 
ధనవంతులకే పుస్తక సంపాదనము బహు వ్యయ (వయాస లభ్యమగు 
చుండెను. ఇప్పుడూరూర పఠన మందిరములు [వబలి వీదలకును పుస్తక 
సంపాదనము అల్పవ్యయ సాధ్యమగుచున్నది. అప్పుడాం[ధ వార్తాపతిక 
లంతగా లేకయు, ఉండిన ఒకటి రెండును చదువువారు లేకయు ఉండెను. 
ఇప్పుడు దేశ భాషావృత్తాంత వ్యతికల సంఖ్య అధికమయి వేలకొలది 

చదువరులు గలవయి, కొన్ని పట్టపగటి సూర్యునివలె వకాశించుచున్నవి. 
అప్పుడు ధూమనౌకమీద విద్యాగమము కొరకు చెన్నపురికి వెళ్లిన వారికే 
(పాయశ్చిత్తములు విధింపబడుచుండెను. ఇప్పుడు విద్యా, వాణిజ్య, శిల్ప 

శాస్తార్ధము ఖండాంతరములకు పోయి వచ్చినవారికిని |పాయశ్చిత్తము 
లక్కరలేక పోవుచున్నవి. ఇటువంటివి అనేకములు చెప్పవచ్చును. అయి 

నను సాంఘిక సంస్కారాదుల యందు మనవారికి మాటలలో గల శూర 
త్వము కార్యములలో నింకను నేనభిలషించినంతగా కనబడుచుండ లేదు. 
ఉద్యమములలో మాట లెక్కువగాను, కార్యములు తక్కువగాను కావలసి 
నవి కొన్ని; మాటలు తక్కువగానూ, కార్యము లెక్కువగాను కావలసి 

నవి కొన్ని. రాజ్యాంగ సంస్కార |పయత్నము మొదటి తరగతిలోనిది : 
సాంఘిక సంస్కార [పయత్నము రెండవ తరగతి లోనిది. -ఈ రెంటిలో 
సంఘ సంస్కారము మన చేతిలో నున్నది. రాజ్యాంగ నంస్కారము 
దొరత నమువారి చేతిలో నున్నది. మన సంఘ స్థితి బాగుపడినగాని [పభు 
త్వమువారను (గహించెడు రాజ్యాంగ స్వాతం్యత్య ఫలములను మనము 
నిర్విచారముగా అనుభవింపజాలము, ఈ సత్యమును దృఢముగా మనస్సు 



విజ్ఞాపనము 191 

నందుంచుకొనిి, సంఘ సంస్కారోద్యమమునందు కూడ సమాన (శద్ధ 
వహించి పనిచేయుడు. ఈ వనిలో ఎక్కువ కష్టములున్నవనుటకు సందే 

హము లేదు. ఉన్ననేమి ? ఎక్కువ ఫలముల ననుభవింపగోరువారు 

ఎక్కువ కష్టములు పడవలెను. 

ఓక రే విషయమున నైనను పనిచేసి పేరు పొందుచున్న ప్పుడు 

ఈర్ద్యాళువులైనవారు కొందరు వారిపైని లేని దోషముల నారోపించుచు, 
వారి పేరుకు భంగము కలిగింవ పొటుపడుదురు. మరి కొందరు 

వారి కీర్తికి మాలిన్యము కలిగించి వారి నడగ [దొక్కుట చేతనే తాము 
"పైకి రావలెనని పయత్నము చేయుదురు. ఈ ఇరుతెగలవారి వలని ఉప 
[(దవము నంఘనంస్కార నాయకుల కెట్టో అట్టే రాజకీయ నాయకులకును 

గలదు. ఈ దేశ అనోవరులు దేశమునకు చేసిన ఉవకారమునకై దూర 

స్థలములయందు స హితము నభలు చేసి మహా జనులు అభినందన 

ప్యతికలను చదువుచుండగా, అనూయాపరులు స్వస్థలములో యుక్తా యుక్త 
వివేక శూన్యులైన బుద్ది హీనులని పత్రికలలో తెగడుచుందురు. ఈ 
దోషైక దృక్కులు జనులకు చేసెడిది ఉపకార లేశమైనను కానబడదు. 
లౌక్యాధికార ధూర్వహులనేకులు తమ కన్నుల మెదుట లంచములు పుచ్చు 

కొనుచుండ ఒక్క మాటయెనను వలుకుటకీ విలేఖకులకు నోరు రాదు. 

[వాయుటకు కలము సాగదు. రేయింబగళ్లు కష్టపడి న్యాయముగా పని 

చేయు వారిని దూషించుటకే వీరికి పెద్ద నోరు వచ్చును. ఒక్క దురా 
చారమును మాన్సుటకైనను వీరి కెప్పుడును బుద్ధి పుట్టదు : మాన్పుటకయి 

(పయత్నించెడి వారిని నిందించుటలో వీరి కెక్కడ లేని బుద్ధులు నుడ 
యించును. 

మన దేశాభివృద్ధి కిప్పుడు వని కావలెను గాని అది లేని పొడిమాటలు 

కావలసియుండ లేదు. మన ఆంధ్ర దేశము నందు సాంఘిక, ధార్మిక 

విషయములలో వని చేయుటకయి ఏర్పడియున్న నమాజిములలో హిత 

కారిణీ సమాజము ముఖ్యమైనదని చెప్పవచ్చును. దాని భరణమున 

కయి నా కున్న అర్థము నిచ్చితిని గాని అది దాని వ్యయములలో అర్థమున 

కయిన చాలదు. ధనాభావము చేత హితకారిణీ సమాజము నూతనా 
రంభమునకు వూనలేక పోవుటయే గాక్క ఉన్న వితంతు శరణాల 

యాదులను నిర్వహించుటకు తొక్కట పడుచున్నది. మీ దేశ సేవ 
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యందు కాలము పుచ్చి దయనీయుడనయి యున్న నేను చేతులు జోడించి 

వినయపూర్వకముగా మీకు నా కడపటి |పార్థనను చెల్టించి హిత కారిణీ 
సమాజములో సామాజికులుగా చేరి దాని నుద్దరించి నిరంత రాయముగా 
నెగడునట్టు చేయుడు. -ఈశ్వరుడు మీకు నిరంతర (శేయన్సును కలి 
గించునుగాక ! ఓ భక వరదా! ఓ దీన రక్షకా ! దీనుడనైన నేను అం[ధ 
దేశమును సంతతాభివృద్ధి నొందుచుండుదానినిగా చేయ పార్థించు 
చున్నాను. నా [పార్ధనను సఫలము చేయుదువు గాక! 

ఇట్టు విన్నవించు విధేయ సేవకుడు, 

కందుకూరి వీరేశ లింగము. 




